
 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا 

 

 

 

 

  الضفة الغربيةالعاملين في مجال اإلرشاد الزراعي في المعرفة البيئية لدى 

 

 

 

 

  عابد نظمي ذيبناصر

 

 

 رسالة ماجستير

 

 

  فلسطين-القدس 

 

 

 م2008/  هـ 1428



 

  في الضفة الغربية العاملين في مجال اإلرشاد الزراعي المعرفة البيئية لدى

 

 

 

 

 

 :إعداد

  عابد نظمي ذيبناصر

 

 

 سوريا/هندسة زراعية من جامعة تشرينبكالوريوس 

 

 

 

   حسان أبو قاعود.د :المشرف

 

 

اإلرشاد الزراعي  الماجستير في درجةقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات 

  جامعة/العلياكلية الدراسات  /  التنمية المستدامةمعهد والتنمية الريفية ضمن

 دسالق
 
 

 م2008/  هـ 1428



 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

  المستدامة التنمية معهد

 

 جازة الرسالةإ

 

 

  في الضفة الغربية العاملين في مجال اإلرشاد الزراعي المعرفة البيئية لدى 

 

 

 

  عابد نظمي ذيبناصر: اسم الطالب

 

 

 ٢٠٤١١٢٥٨: الرقم الجامعي

   حسان أبوقاعود.د: المشرف

 

 

 لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم  قبلمنم ٢٠٠ ٨ /٨ /٣نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ

 :وتواقيعهم

 

 :................................التوقيع  حسان أبوقاعود.د: رئيس لجنة المناقشة .١

 :................................التوقيع ثمين هيجاوي.د: داخلياًممتحنا  .٢

 :................................التوقيع طلعت التميمي.د: خارجياًممتحنا  .٣
 
 

  فلسطين–القدس 

 

 م2008/  هـ 1428



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء

 

 أمي وأبي...............إلى ينابيع العطاء

 زوجتي................إلى رفيقة دربي

 إلى بناتي الغاليات رامة ولونة

 إلى أشقائي األوفياء

 ل األصدقاء المخلصينإلى ك

 أهدي إليهم هذا الجهد المتواضع

 

 

  عابد  نظمي ذيبناصر



أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار

 
 أبحـاثي  وأنها نتيجة    ،جامعة القدس لنيل درجة الماجستير    إلى   أنها قدمت    ،الرسالةهذه   أنا مقدم    ،أقر

منها لم يقدم لنيل   أي جزء    ووأن هذه الرسالة أ   ،   حيث ما ورد   ه اإلشارة إلي  تما تم ، باستثناء   الخاصة

 . آخرمعهد و درجة عليا ألي جامعة أةأي

 

 

 

 : التوقيع

 

  عابد نظمي ذيبناصر
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ب  

 شكر وعرفان
 

 

الشكر والفضل والحمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمـد               

 . الذي ابتغي من خالله وجه الكريموالشكر هللا الذي وفقني إلتمام هذا العمل 

 

ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لكل من مد لي يد المساعدة والعون،                 

وأخص بالذكر الدكتور حسان أبو قاعود المشرف على هذه الرسالة لما قدمه لي من جهـد كبيـر                  

ان له أكبر األثر في إتمام هذا البحث فله         ومساعدة عظيمة ومالحظات مفيدة ومراجعات عديدة مما ك       

 .كل الشكر والعرفان

 

كما أتقدم بالشكر إلى كل الزمالء المرشدين العاملين في القطاع الخاص وأخص بالـذكر المهنـدس             

أمجد صدقة، وكذلك المرشدين العاملين بوزارة الزراعة وأخص بالذكر المهندس أمجـد صـالح،              

 .دموه من مساعدة خالل جمع المعلوماتوالى كل الزمالء اآلخرين لما ق

 

 في جامعة القدس، ممثال بإدارته وأسـاتذته واخـص          مستدامة التنمية ال  معهدكما أتقدم بالشكر إلى     

 .بالذكر الدكتور زياد قنام لما قدموه لي من نصح وإرشاد خالل مراحل إعداد هذا البحث

 

 . الشكر وعظيم االمتنانوأخيرا أعتذر إلى كل من سهوت عن ذكره، لهم جميعا جزيل

 

  عابد نظمي ذيبناصر

 



ج  

 تعريفات 

 
يقصد بهم الباحث المهندسين الزراعيين العـاملين فـي         : العاملون في مجال اإلرشاد الزراعي    

مجال اإلرشاد الزراعي سواء الميداني أو اإلداري سواء كان عملهم في القطاع العام الحكومي              

ية أو في القطاع الخاص مـن شـركات ومؤسسـات           ضمن مديريات الزراعة في الضفة الغرب     

 . ربحية تقوم باإلرشاد الزراعي أثناء عمليات التسويق

حيز مكاني له صفاته الطبيعية والحياتية المميزة والذي يضم كل العناصر األساسية فـي        : البيئة

ـ               (  ةحياة الكائنات الحية، وتشمل مختلف الجوانب التي تحيط بالكائن من عوامل حية وغير حي

  .)٢٠٠١وهبه، 

هي مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية         : المعرفة العلمية 

واألشياء المحيطة به، حيث أن     التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر          

 .)٢٠٠٤، سفيان( المعرفة تدور في مجملها حول اإلدراك والفهم

تشير إلى أي شيء يتعلق بمبادئ المعرفة العامة أو المهارات المعرفية المحددة            : ة البيئية المعرف

أو مزيج منها، ويقصد بها بالدراسة درجة إلمام المبحوثين بالمعلومات البيئية ضـمن محـاور               

 .)٢٠٠٥الغليالت، ( اسةالدر

التغيـر التكنولـوجي    وصـونها، وتوجيـه     إدارة قاعدة الموارد الطبيعيـة       :التنمية المستدامة 

والمؤسسي بما يضمن تحقيق واستمرار إشباع الحاجات البشرية الحاضـرة والمقبلـة، وهـذه              

، وهي ال تتسبب في تدهور البيئة، كمـا         التنمية تصون موارد األرض والمياه والموارد الوراثية      

 .)٢٠٠٣التالوي، (  أنها مالئمة فنيا وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا

بأنـه تبـاين    ١٩٩٢جاء تعريف التنوع الحيوي بناء على اتفاقية ريـو عـام            : ع الحيوي التنو 

الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها الـنظم االيكولوجيـة األرضـية               

 .)٢٠٠٣التالوي، ( والبحرية واألحياء المائية والمركبات االيكولوجية التي تعد جزء منها

 هو العملية التي تهدف إلى نقل ونشر المعارف بين المستهدفين، وإكسـابهم             :اإلرشاد الزراعي 

المهارات الفنية بطرق التعليم غير الرسمية لتحسين إنتاجيتهم، وتوفير المشورة لتحسـين إدارة             

المزرعة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة على أسس اقتصادية موضوعية، وحفـزهم            

تماد على الذات في معالجة مشاكلهم بهـدف رفـع مسـتوى معيشـتهم              على تنظيم أنفسهم لالع   

 .)١٩٩٥الريماوي وآخرون، (  واستدامة عملية التنمية
 



د  

 الملخص

 

هدفت هذه الدراسة لقياس درجة المعرفة البيئية لدى المرشدين الزراعيين في الضفة الغربية وتحليل              

 ١٤٥فت الدراسة عينة مرحلية مكونة من       عالقتها مع الخصائص الديموغرافية والمهنية لديهم، وظ      

 . مرشد زراعي١٨٨من مجتمع الدراسة البالغ عددهم % ٧٧,١مرشد زراعي شكلوا ما نسبته 

 

محور المعرفة  :  فقرة، يضم أربعة مقاييس فرعية وهي      ٥٦ستخدم مقياس ثالثي الدرجة مكون من       ا

يئة الزراعيـة، أضـرار النشـاطات       العامة بقضايا البيئة، أضرار النشاطات غير الزراعية على الب        

الزراعية على البيئة والصحة العامة، دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ علـى المـوارد               

وتم اختبار صدق المقياس وثباته باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وتراوحت قيم المعامل ما             . الطبيعية

 األمر الـذي    ٠,٨٢ المعامل للمقياس الكلي     ، في حين بلغت قيمة    ة للمحاور الفرعي  ٠,٦٣-٠,٦١بين  

يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي لتحليل             

 -Kolmogrov(نتائج الدراسة باستخدام االختبارات الالمعلمية حسب نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 

smirnov.( 

 

ن النسبة األكبر من المرشدين كانت ضمن مستوى المعرفـة المرتفعـة            أشارت نتائج الدراسة إلى أ    

مـن الدرجـة    % ٩٠لجميع محاور الدراسة، حيث بلغ متوسط درجة المعرفة اإلجمالية للمرشدين           

محور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئـة         والعليا، وتبين أن أعلى درجة معرفة كانت نح       

 .ور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامةمح والزراعية، وأدناها كانت نح

 

ووجد أن هناك أثر لبعض الخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشدين على درجة المعرفة البيئيـة              

لديهم، مثل جنس المرشد والتخصص الزراعي والمؤهل العلمي ومجال العمل اإلرشادي والمشاركة            

سة الجامعية مصدرا للمعلومات البيئية واعتبار االنترنت مصـدرا         بالدورات التدريبية واعتبار الدرا   

ـ               وللمعلومات البيئية واعتبار الدورات التدريبية مصدرا للمعلومات البيئية وذلك بنسب متفاوتـة نح

 .محاور الدراسة

 

توصي الدراسة بضرورة التركيز على إدخال البعد البيئي عند إعداد البرامج اإلرشادية الزراعيـة              

ورة بلورة مفهوم واضح لفلسفة ودور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة، وكذلك تكاثف             وضر

الجهود لوضع برامج تدريبية للمرشدين تعمل على رفع مستوى المعرفة البيئية لديهم فـي مجـال                

م إدخال المساقات البيئية إلى التعلـي      أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة، وكذلك       



ه  

الزراعي الجامعي وذلك لتضمين المفاهيم البيئية في التعليم الجامعي الزراعي وخاصـة تخصـص              

 .اإلنتاج الحيواني

 

وكذلك التركيز على رفع درجة المعرفة البيئية لدى المرشدين اإلنـاث وذوي تخصـص اإلنتـاج                

من خـالل التركيـز     الحيواني والمرشدين الذين مجال عملهم اإلرشادي إنتاج حيواني وتنمية ريفية           

 .على الدورات التدريبية
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Environmental knowledge of the Agricultural Extension Agents in the West Bank 

Abstract 

The study aimed at measuring the level of the environmental knowledge of the agriculture 
extension agents in the West Bank. In addition of studying the relation of the acquired 
knowledge with several independent variables of the agents. The study sample consisted of 
145 extension agents that represent about 77% of the population. A questionnaire consisted 
of the following sections was used include; general environmental information, the 
negative impact of non agricultural activities on agricultural  environment, the effect of 
agricultural activities on environment, and the role of extension on sustaining the natural 
resources. The reliability coefficient was calculated for each section of the questionnaire, α 
value ranged from 0.61 - 0.63, while α was 0.82 for all sections. Different methods of both 
descriptive and analytical statistics were applied to the collected data including non 
parametric tests. The analysis was based on a performed normality test. 

Results showed that a large percent of the extension agents were of a high level of 
environmental knowledge in the different sections surveyed (90%), the highest 
percent was toward the negative impact of the non agricultural activities on agricultural 
environment. The lower acquainted knowledge was toward the impact of agricultural 
activities on environment. The results exhibited the effect of the demographical and 
professional properties of the agents on the level of the environmental knowledge; it 
included sex, specialization, education, type of work, participation in training courses and 
the sources of the environmental information.  

The study recommended the need of incorporating the environmental issues in agricultural 
extension programs and the necessity of establishing a well known policy for enhancing 
the role of extension in sustainable agriculture. The study emphasized on enhancing 
cooperative work of training program that will mainly focused on the impact of 
agricultural activities on environment and public health. The study encouraged the 
inclusion of environmental courses in agricultural education. Finally, more focus should be 
on environmental knowledge of agricultural extension agent directed mainly toward 
females who are working in animal production and rural development. 
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 الفصل األول
______________________________________________________________ 

 المقدمة
 

 خلفية الدراسة ١,١

 

بحانه وتعالى أن يجعل من األرض محور الحياة اإلنسانية في هـذا النسـق              لقد شاءت حكمة اهللا س    

الكوني العظيم، فأمدها بجميع ما يحتاج إليه اإلنسان من كائنات حية وغير حية، وأدار الحياة علـى                 

 الكبـرى   ةلربانياالكرة األرضية في تناسق وتوازن ليس له شبيه في هذا الكون، فتجسدت المعجزة              

 متتابعة متكاملة مكنت اإلنسان من االستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة           تة في دورا  في تجدد الحيا  

 .)٢٠٠٠، عبد الباري(في األرض من مياه وغابات ومعادن وغيرها 

 

 وإداريـة  باإلنسان من عوامل طبيعية وظواهر اجتماعية وأنظمة اقتصادية          طتمثل البيئة كل ما يحي    

ثل كذلك الوسط الذي يمارس فيـه اإلنسـان نشـاطاته االقتصـادية             ، وهي تم  وسياسية وقيم وتقاليد  

تاج الدين  ( واالجتماعية والثقافية، ويحصل منه على مقومات الحياة من غذاء وكساء ودواء ومأوى           

 ).١٩٩٨والراجحي،

 

بعد أن كان اإلنسان يعتقد أن التقدم يأتي من سيطرته على بيئته الطبيعية، أدرك أن التقدم الحقيقـي                  

 .)٢٠٠٥الحفيظ، (العالقات المتشابكة بين عناصرها  وإدراكجع إلى فهم اإلنسان لبيئته ير

 

وتتعارض محاوالت اإلنسان للتعامل مع مكونات البيئة الطبيعية الستغاللها وتطويعها مع التوازنات            

كر اإلنساني  وقد أدى تزايد حجم المشكالت البيئية وتطور اهتمام الف        ،  الطبيعيةالقائمة في إطار البيئة     

بالبيئة إلى ظهور وعي بيئي لدى حكومات ومواطني الدول المتقدمة، حيث تم إنشاء العديـد مـن                 



 ٢

المؤسسات والمعاهد العلمية لدراسة مختلف المواضيع البيئية، باإلضـافة إلـى تكـوين األحـزاب               

  .)٢٠٠٤البيطار، ( السياسية والجمعيات البيئية التي جعلت من أهدافها حماية وصيانة البيئة لإلنسان

 

انعكست االهتمامات العالمية للبيئة على منظمة األمم المتحدة التي عقدت أول وأهم مؤتمر عـالمي               

 لبحث العديد من المواضيع التي تتعلق بالبيئة، وقد         ١٩٧٢للبيئة في مدينة ستوكهولم في السويد سنة        

المصـادر الطبيعيـة لألجيـال       البيئة من جميع أشكال التلوث وحمايـة         إنقاذركزت على ضرورة    

 ييودر قمة األرض في مدينة     ووالتنمية أ  أنعقد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة       ١٩٩٢وفي سنة   .القادمة

 بهدف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتبني السياسات إليقاف التدهور البيئي علـى            في البرازيل  وجانير

 ).١٩٩٦،نالفرحاغرايبة و (كوكب األرض ومعالجة األضرار التي لحقت بها

 

وبناءا على ذلك بدأ االهتمام يتجه ليس فقط على التركيز على التلوث البيئـي بأنواعـه المختلفـة                  

حيـث ظهـر    . والوقاية منه، ولكن أيضا إلى االهتمام بالمصادر الطبيعية وكيفية حمايتها وصيانتها          

ة المـوارد الطبيعيـة    وهي إدارة قاعـد Sustainable Development)(مفهوم التنمية المستدامة 

وصونها، وتوجيه التغير التكنولوجي والمؤسسي بما يضمن تحقيق واسـتمرار إشـباع الحاجـات              

البشرية الحاضرة والمقبلة، وهذه التنمية تصون موارد األرض والمياه والموارد الوراثيـة النباتيـة              

مقبولـة اجتماعيـا   اقتصاديا و والحيوانية وال تتسبب في تدهور البيئة، كما أنها مالئمة فنيا وصالحة            

 .)٢٠٠٣، التالوي(

 

من أراضـي العـالم     % ٤٠وتشير دراسات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إلى تدهور نح         

من األراضي المروية في العالم     % ٢٠وبسبب التعرية الناتجة عن أساليب الحرث، والى تعرض نح        

تعمال مقادير مفرطة من الماء في الري، كمـا         النامي ألضرار نتيجة الملوحة والتغدق من جراء اس       

من السالالت الحيوانية على وشك االنقراض، وكـذلك إلـى          % ٣٠تشير الدراسات إلى أن حوالي      

 .)٢٠٠٤البيطار،  (١٩٠٠من التنوع الوراثي للمحاصيل الزراعية منذ العام % ٧٥وفقدان نح

 

ى بذل الجهود والعمل علـى تحقيـق        اتجهت أغلب األقطار العربية بعد منتصف القرن الماضي إل        

زيادة اإلنتاج الزراعي وتحقيق األمن الغذائي وذلك باستخدام أساليب التكثيف الزراعـي والتقانـات    

 ممكنة لتلبية االحتياجات المتنوعة والمتزايدة لسكانها، ولكن كان هـذا           إنتاجيةالحديثة لتحقيق أعلى    

لذي أدى إلى بروز مشاكل بيئية واجتماعية وبالتالي        ا األمرعلى حساب استنزاف مواردها الطبيعية،      

هذه التوجهات أسلوب   ضرورة انتهاج سياسات وأساليب جديدة لتحقيق زيادة اإلنتاج الزراعي، وأهم           

القابلة لالستمرار والتي تضمن تحقيـق واسـتمرار إشـباع           وأ التنمية الزراعية والريفية المستدامة   



 ٣

 والمستقبلية وصيانة الموارد الطبيعية وال تسبب فـي تـدهور           الحاجات البشرية لألجيال الحاضرة   

 .)١٩٩٧، المنظمة العربية للتنمية الزراعية(البيئة 
 

لقد صحب التقدم التكنولوجي والعلمي ظهور العديد من المشاكل البيئية وذلك بسبب دخول العديـد               

 .ثر على العديد من األحياءمن المركبات الكيميائية الضارة بالبيئة ضمن النظام البيئي والتي تؤ

 

 ونتيجة الضغط الكبير على الموارد البيئية الذي ترافق مع الزيادات الهائلة فـي أعـداد السـكان                 

ورغباتهم االستهالكية المتنوعة، نشأت العديد من المشكالت منها التي تتعلق بـالموارد األرضـية              

 الزراعية وانجراف التربـة     األراضيدهور  والمائية المحدودة كالتملح والتلوث والنفايات السامة وت      

والتصحر وتدهور الغطاء النباتي وتلوث     وعدم صالحيتها للزراعة، ومشكالت مياه الشرب وتلوثها        

  .)١٩٩٩، العروسي ( وغيرهاالهواء واألمطار الحمضية وثقب األزون وظاهرة البيت الزجاجي

 

لموارد الطبيعية، مشاكل بيئية تعاني منهـا       وتمثل كل الظواهر الناتجة عن االستغالل غير الرشيد ل        

معظم الدول العربية حيث تشير الدراسات إلى أن المساحات المتصحرة بـالوطن العربـي تمثـل                

من المساحة الكلية للمنطقة العربية وذلك بسبب العديد من الممارسات الخاطئـة منهـا              % ٦٨,٣ونح

، المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة       (ائر  الرعي الجائر والقطع الجائر للغابات واالستزراع الج      

١٩٩٧(  . 

 

تعاني فلسطين كغيرها من دول العالم عددا من المشكالت البيئيـة، نتيجـة األنشـطة االقتصـادية                 

السكاني والحضري المتسارعان مما    و تأخذ باالعتبارات البيئية، ومن أهمها النم       ال  التي واالجتماعية

البيئية، وأدى إلى زيادة الضغط على الموارد البيئية الشـحيحة          أثرا سلبا على األوضاع والظروف      

 إلى زيادة معدالت التلوث وزيادة االسـتنزاف للمـوارد الطبيعيـة،            باإلضافة،  )كالمياه العذبة (منها

 .)٢٠٠٣الرب، وأب(وتوسع المدن على حساب األراضي الزراعية 

 

مح البيئية للضفة الغربية ممـا أدى إلـى          دورا هاما في تغيير المال     اإلسرائيليكذلك لعب االحتالل    

 الطرق االلتفافية لخدمة    وإقامة لبناء المستوطنات    األراضيتفاقم وتشعب المشاكل البيئية، فمصادرة      

 لألشـجار  واقـتالع    لألراضيذلك من تجريف    المستوطنين وأخيرا بناء الجدار العازل وما يرافق        

 الفلسطينية للـتخلص مـن مختلـف النفايـات          ضياألراوتخريب للغطاء النباتي، وكذلك استخدام      

في تلك المستوطنات، والنهب    ، وكذلك التلوث الناتج عن المستوطنات والمصانع المقامة         اإلسرائيلية



 ٤

المستمر للثروات الطبيعية وأهمها المياه الجوفية وحرمان الشعب الفلسطيني مـن السـيطرة علـى               

 .)١٩٩٧، أريج( ادة المشاكل البيئية المختلفةموارده الطبيعية وإدارتها، أدى إلى تشعب وزي

 

 رافق هذا التقدم زيادة في      ، تطورا تكنولوجيا كبيرا    في فلسطين  من ناحية أخرى فقد شهدت الزراعة     

استخدام المدخالت الزراعية، فقد شكلت بعض الممارسات الزراعية الغير سليمة بيئيا التي يقوم بها              

، كالنقل غير الرشيد للتكنولوجيـا واالسـتخدام المفـرط للمـواد            المزارعون تهديدا للبيئة الطبيعية   

الكيميائية في الزراعة من أسمدة ومبيدات لغايات زيادة اإلنتاج على المدى القصير والتي من شأنها               

  .)٢٠٠١، أريج( األضرار بالبيئة والصحة العامة على المدى الطويل

 

لى الموارد الزراعية لذلك يستدعي حل المشـاكل        تلعب العمليات الزراعية دورا هاما في الحفاظ ع       

البيئية الناتجة عن الممارسات الزراعية غير السليمة، توعية المـزارعين بالممارسـات الزراعيـة              

 . بحيث تسمح ببناء عالقة متزنة مع البيئة ومواردهااالسليمة بيئي

 

د الزراعية بكفـاءة اقتصـادية       ومن أهداف السياسات الزراعية الفلسطينية االستغالل األمثل للموار       

 .)١٩٩٧مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، ( وبما يضمن استدامتها والمحافظة على البيئة

 

ولما كان العمل اإلرشادي الزراعي من أهم الوسائل واألدوات التنموية لتنفيذ السياسات والتوجهات             

، فقد أصبح دوره ال يقتصر علـى        تدامة المس تحقيق التنمية الزراعية والريفية   والوطنية الموجهة نح  

زيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق التقانات والوسائل الزراعية الحديثة فقط، بل تعـداه إلـى أدوار                

 بين المزارعين والتنمية الزراعيـة، ومتطلبـات         الموازنة إحداثأخرى هامة يجب أن يقوم بها في        

على تالفي اآلثار السلبية الستخدام التقانات الحديثة       التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بحيث يعمل       

 .لزيادة اإلنتاج الزراعي والتركيز على قضايا البيئة وصيانة الموارد الطبيعية

 

وتقع المسؤولية في تنفيذ هذه السياسات على المرشدين الزراعيين الذين يعتبرون حلقة الوصل مـا               

علمي وصانعي السياسات، لذلك فان تطوير وزيـادة        بين المنتجين الزراعيين وبين مراكز البحث ال      

مستوى وعي المرشدين الزراعيين في مجال حماية البيئة يرتبط ارتباطـا وثيقـا بكميـة ونوعيـة               

 .)١٩٩٧، ةالمنظمة العربية للتنمية الزراعي(المعارف البيئية التي يملكونها 

 

ية من المعرفة البيئية بمفاهيم البيئة       وهذا يتطلب من المرشدين الزراعيين أن يكونوا على درجة عال         

 .والعالقة بين البيئة والنشاطات الزراعية، تمكنهم من نقل هذه المعارف إلى المزارعين بكفاءة عالية



 ٥

ومن هنا يأتي دور المرشد الزراعي في إرشاد المزارع وتوعيته بأهمية المحافظة علـى المـوارد                

 . البيئة، مما يحقق الربح للمزارع على المدى الطويلالزراعية واستغاللها بالطرق المثلى لحماية

 

 مشكلة الدراسة ٢,١

 

يعمل اإلرشاد الزراعي على نقل المعارف الجديدة ونتائج األبحاث إلى المنتجين الزراعيين، حيـث              

يلعب المرشدين الزراعيين دور حلقة الوصل بين مراكـز األبحـاث المختلفـة وبـين المنتجـين                 

 .الزراعيين

 

المرشدون اهتماما كبيرا لنقل التكنولوجيا التي تثبت التجارب البحثية تفوقهـا مـن الناحيـة               ويوجه  

 .اإلنتاجية بينما يكون االهتمام باألبعاد البيئية محدودا

 

 أدى التطور في استخدام التطبيقات التكنولوجية في القطاع الزراعي، والنقـل غيـر الرشـيد                د وق

ة التي يتبناها المزارع بهدف تعظيم اإلنتاج مثل االستخدام المفرط          للتكنولوجيا والممارسات الزراعي  

لألسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية، وطرق التخلص غير السـليمة مـن المخلفـات الزراعيـة               

 .وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تلويث واستنزاف الموارد الطبيعية

 

 بوجود متبقيات كيميائية في أنسجتها مما يلحق بدوره          كما أدى إلى التأثير على المنتجات الزراعية      

 .ضرر بصحة اإلنسان والحيوان

 

فقد يكون عدم اهتمام المرشدين الزراعيين عند نقل التكنولوجيا باألمور البيئية عدم المعرفة الكافية              

 .للمرشدين الزراعيين بالمفاهيم البيئية والتنمية المستدامة

 

الدراسة تتمثل في قياس مـدى المكـون المعرفـي لألمـور البيئيـة              وفي هذا اإلطار فان مشكلة      

والممارسات الزراعية التي تؤثر على البيئة لدى المرشدين الزراعيين في الضفة الغربيـة ومـدى               

 .تأثير بعض خصائصهم الديموغرافية والمهنية على درجة المعرفة لديهم

 

 االقضاي وى موضوع المكون المعرفي نح    وفي ضوء ندرة األبحاث والدراسات التي تلقي الضوء عل        

البيئية للمرشد الزراعي، فانه من الضروري قياس درجة المعرفة البيئية لدى المرشدين الزراعيين،             

 .حيث يشكل الجانب المعرفي األساس في تشكيل الوعي البيئي لديهم



 ٦

 مبررات الدراسة ٣,١

 

ية على البيئة والدور الذي تلعبـه النشـاطات         نظرا للتأثير الكبير الناتج عن عمليات التنمية الزراع       

 ، وتدهور المصادر البيئيـة    الزراعية في تغيير النظم البيئية والتأثير على التوازن الحيوي الطبيعي         

 أهمية كبيرة باعتبارهم من أكثر الناس تماسا مع البيئة          نالزراعيي ينفان للمعرفة البيئية لدى المرشد    

ي هنا دور المرشد الزراعي في إرشاد المـزارع لتطـوير اإلنتـاج             ، حيث يأت  وتفاعال مع مكوناتها  

الزراعية واستغاللها بالطرق المثلى، الذي     الزراعي ولكن مع توعيته بأهمية المحافظة على الموارد         

من شانه توفير تكاليف مدخالت اإلنتاج وربما رفع سعر المنتج مما يحقق الربح للمـزارع علـى                 

رفع مستوى معيشة المنتجين الزراعيين مع الحفاظ على البيئة والصـحة           ، مما يؤدي ل   المدى الطويل 

ومن هنا تكتسب المعرفة البيئية لدى المرشدين الزراعيين أهميـة كبيـرة لتحقيـق التنميـة                .العامة

   . المستدامة

 

وتكمن أهمية الدراسة كذلك بعدم وجود دراسات سابقة في فلسطين تتعلق بالمعرفة البيئية للعـاملين               

 .ي مجال اإلرشاد الزراعيف

 

 هذه الدراسة أساسا للمعنيين في اإلرشاد الزراعي ولواضـعي السياسـات فـي وزارة               توقد تشكل 

 .الزراعة ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعليم الزراعي من مدارس ومعاهد وكليات زراعة

  

  أهداف الدراسة٤,١

 

 :يمكن تحديد األهداف بما يلي

 

 . الضفة الغربيةية البيئية لدى العاملين في مجال اإلرشاد الزراعي فقياس درجة المعرف -١

 بدرجة المعرفة البيئية    ن للمرشدين الزراعيي  ةعالقة بعض الخصائص المهنية والديموغرافي     -٢

 .لديهم
 
 أسئلة الدراسة ٥,١

 

 :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

 



 ٧

 .ن في اإلرشاد الزراعي في الضفة الغربيةما هي درجة المعرفة البيئية لدى العاملي -١

 مـع بعـض الخصـائص       ين الزراعيين هل يوجد عالقة بين درجة المعرفة البيئية للمرشد        -٢

 .مالمهنية والديموغرافية لديه
 
 فرضيات الدراسة ٦,١

  

 :سعت الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية التالية

 

في درجـة المعرفـة     ) ٠,٠٥= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         -١

 .البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جنس المرشد

في درجـة المعرفـة     ) ٠,٠٥= α (الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٢

 .تبعا لمتغير عمر الرشدالبيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

في درجـة المعرفـة     ) ٠,٠٥= α(ة عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      -٣

 .تبعا لمتغير جهة عمل المرشدالبيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

في درجـة المعرفـة     ) ٠,٠٥= α (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         -٤

 .لمرشدتغير التخصص الزراعي لمتبعا لالبيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

 في درجـة المعرفـة      )٠,٠٥= α (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         -٥

 . لمتغير المؤهل العلمي للمرشدتبعاًالبيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

 في درجـة المعرفـة      )٠,٠٥= α (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         -٦

تبعا لمتغير عدد سنوات الخبـرة فـي اإلرشـاد          اإلرشاد الزراعي   البيئية لدى العاملين في     

 .الزراعي

 في درجـة المعرفـة      )٠,٠٥= α(لة إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات دال     -٧

 . للمرشداإلرشاديتبعا لمتغير مجال العمل البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

 في درجـة المعرفـة      )٠,٠٥= α(ستوى الداللة   لة إحصائية عند م   ال توجد فروق ذات دال     -٨

 لدورات التدريبية التيتبعا لمتغير عدد االبيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي 

 .المرشد كمتدرب     شارك فيها 

 في درجـة المعرفـة      )٠,٠٥= α(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٩

مصادر المعلومـات البيئيـة لـدى        لزراعي تبعا لمتغير  البيئية لدى العاملين في اإلرشاد ا     

 .المرشد
 



 ٨

 ةحدود الدراس ٧,١
 

 :اقتصرت الدراسة على الحدود التالية

 

 الضفة الغربية: الحد المكاني •

 الذين يعملون في اإلرشاد الزراعـي فـي         نوالزراعيون  سالمهند: الحد البشري والزماني   •

 مديريات الزراعة في الضفة الغربيـة  لون فيإناث والذين يعمور أالضفة الغربية سواء ذكو   

 .مؤسسات ربحيةو  شركات من القطاع الخاصالعاملين فيوزارة الزراعة أالتابعة لو

 

 .١٠/٦/٢٠٠٧ حتى ١/٢/٢٠٠٧وقد تم جمع المعلومات خالل الفترة ما بين 

 



 ٩

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
______________________________________________________________ 

 مراجعة األدبيات
 

  المقدمة١,٢

 

يتناول هذا الفصل األدبيات والدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة، حيث تناولت األدبيات السابقة             

لكل محور من محاور الدراسة، حيث قسمت الدراسة إلى أربعة محاور وهي محور المعرفة العامة               

اعية على البيئة الزراعيـة، ومحـور أضـرار         بقضايا البيئة، ومحور أضرار النشاطات غير الزر      

النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة، ومحور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة المسـتدامة         

 .والحفاظ على الموارد الطبيعية

 

  اإلرشاد الزراعي وعالقته بالبيئة٢,٢

 

تمر علـى قاعـدة مـوارد بيئيـة          ال تس  ةالبيئة مرتبطان ارتباطاً تاريخياً وثيقاً، فالتنمي     وإن التنمية   

متدهورة، كما ال يمكن حماية البيئة عندما ال تضع التنمية في حساباتها تكاليف اإلضـرار بالبيئـة،                 

 المـوارد  ذ نفاوأاستهالك وفالثروات األرضية الطبيعية هي المورث االقتصادي للمجتمعات البشرية        

 ).٢٠٠٠عبد الباري، ( لفالتخوالعوز والطبيعية في بيئة ما يعني انتشار الفقر 

 

 بالبيئة، حيث يؤثر هـذا      اويعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات االقتصادية التي ترتبط ارتباطا وثيق          

 .السلبية المباشرة على البيئةوله آثاره االيجابية وتتأثر به، والقطاع بالبيئة 
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البيئـة  "ألوروبي فـي عـدد    نقالً عن نشرة السياسيات الزراعة لالتحاد ا      ) ٢٠٠٤البيطار،  (أشارت  

من ناحية اثر الزراعة على     " البيئةوالسياسات الزراعية لالتحاد األوروبي، العالقة ما بين الزراعة         و

سـلبياً اثـر اسـتخدام المبيـدات     ودعم السياحة، والتصحر  والبيئة ايجابيا كوسيلة لمنع االنجرافات      

اثر تلوث البيئـة علـى      ولموارد الطبيعية   تدهور ا والممارسات التي تؤدي إلى تلوث      والكيماويات  و

 .النفاياتوتلوث مصادر مياه الري والزراعة كالمطر الحمضي 

 

إن التنمية الزراعية تمثل الركيزة األساسية للتنمية الريفية والتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة،            

 على عـدد مـن العوامـل        يتوقف بدوره  واستدامة واضطراد النم  وغير إن تحقيق التنمية الزراعية      

الطـرق  النقـل، و  التسويق، و و، وتوفر المدخالت،    الهامة تشمل البحث العلمي، واإلرشاد الزراعي     

 .التعليم، واإلقراض الزراعيالسياسات، والتخطيط، والزراعية، و

 

ويعد اإلرشاد من العناصر التي تعزز التنمية، ويشكل تطوير ومالئمة تقنيات اإلنتاج بشكل مسـتمر               

شرها من خالل اإلرشاد الزراعي للمزارعين ابرز العوامل المؤثرة على التنمية الزراعية وتسهم             ون

التقنيات الحديثة في ترشيد استغالل الموارد وتحسين الكفاءة اإلنتاجية الستخدامها وتحسين نوعيـة             

 .)١٩٩٥الريماوي وآخرون، ( اإلنتاج

 

لومات التـي توفرهـا مراكـز البحـث ونقـل           وتتوقف فعالية خدمات اإلرشاد الزراعي على المع      

المجديـة  وبيئيـاً   والتكنولوجيا لتمكين المزارعين من الحصول على التقنيات الحديثة المالئمة فنيـاً            

آخـرون،  والريمـاوي   (يذكر  وإكسابهم المهارات الالزمة الستخدامها،     واقتصادياً ووسائل تطبيقها    

ة على عنصري نقل التكنولوجيا والتنمية البشرية       إن اإلرشاد الزراعي يستند بصورة رئيسي     ) ١٩٩٥

يلعب اإلرشـاد الزراعـي دوراً      ، و متكامالً في تحقيق التنمية الزراعية    واللذين يلعبان دوراً مركزياً     

قد يكون مفهوم مهام    ورئيسياً في نقل التكنولوجيا من خالل نقل التقنيات والمعارف الحديثة المالئمة،            

التي تشتمل تعلـيم    وث تغطي التنمية البشرية لتمتد إلى الجانب االجتماعي         اإلرشاد أكثر شموالً بحي   

األسلوب العلمي التخاذ القرارات وتتطلـب عمليـة اإلرشـاد تطـوير القيـادات              ومهارات اإلدارة   

والمنظمات الريفية من خالل بناء وتطوير المهارات القيادية والتنظيمية للمنتجـين فـي المنـاطق               

 على تنظيم المنظمات الريفية كالتعاونيات واالتحادات والجمعيات، وتمثل جهود          مساعدتهموالريفية،  

 .التنمية البشرية عامالً مسانداً لنجاح جهود نقل التكنولوجيا واستدامة عملية التنمية

 

وترتكز فلسفة اإلرشاد الزراعي على أساس األهمية الجوهرية للفـرد باعتبـاره أساسـا لتكـوين                

المنتج والمسوق والمستهلك، وبالتالي فان أي نظام إرشادي ناجح يجـب أن             و ه المجتمع، فاإلنسان 
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 ويقوم على تعليم وتأهيل وتحفيز األفراد الذين يتعين عليهم أداء هذه الوظائف، حيث يمتلك األفراد أ               

الجماعات طاقات فكرية كامنة وقدرة على التغيير، ولكن انطالق هذه الطاقات وإحداث التغيرات في              

لوك اإلنساني يكون بطيئا عندما ال يتوفر منبه خارجي يساعد على دفع عملية التغييـر، وتمثـل                 الس

أجهزة اإلرشاد إحدى أدوات التغيير في المجتمع التي يمكن أن تسهم في اإلسراع في تحقيق التنمية                

 ).٢٠٠٠المعلم، (االقتصادية واالجتماعية الشاملة 

 

اعي وعلم البيئة حيث أن أساليب اإلنتاج الزراعي يجـب أن ال            هناك عالقة وثيقة بين اإلرشاد الزر     

تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية وتسمح بتحقيق التنمية المسـتدامة، حيـث      

يشمل ذلك ترشيد استعمال المواد الكيماوية في الزراعة مثل األسمدة والمبيدات وتنظيم التخلص من              

والبالستيك الزراعي بطريقة مناسبة والمحافظة علـى الغابـات والمراعـي           المخلفات مثل العبوات    

 ).   ٢٠٠٣التالوي، (الطبيعية من خالل ترشيد استعماالت األراضي 

 

العمليـة   والتنظـيم أ " وه) ١٩٩٥آخرون، والريماوي (بشكل شامل حسب وويمكن تعريف اإلرشاد   

إكسابهم المهارات الفنية بطرق التعليم غيـر       ونشر المعارف بين المستهدفين،     والتي تهدف إلى نقل     

مسـاعدتهم علـى اتخـاذ      وتوفير المشورة لتحسين إدارة المزرعـة،       والرسمية، لتحسين إنتاجيتهم    

حفزهم على تنظيم أنفسهم لالعتماد على الذات       والقرارات المناسبة على أسس اقتصادية موضوعية،       

 ".دامة عملية التنميةاستوفي معالجة مشاكلهم بهدف رفع مستوى معيشتهم 

 

إن لإلرشاد الزراعي دور أساسي في إدارة الموارد البيئية، حيث يهـدف            ) ٢٠٠٣التالوي،  (ويذكر  

اإلرشاد الزراعي إلى تعليم وتدريب أهل الريف كيفية استغالل جهودهم الذاتية للنهـوض بمسـتوى          

تعمال أفضل الطرق فـي     اسغالل المصادر الطبيعية المتاحة و    معيشتهم، وذلك عن طريق حسن است     

 .اإلدارة المنزليةوالزراعة الرفيقة بالبيئة 

 

أن من أهم أهداف اإلرشاد الزراعي ترشيد استخدام المـوارد          ) ١٩٩٥الريماوي وآخرون،   (ويشير  

ورفع كفاءة استخدامها لتعزيز مساهمة قطاع الزراعة في التنميـة االقتصـادية            ) األرض، والمياه (

 .امةوتحقيق التنمية المستد

 

ويعد التعليم اإلرشادي الزراعي البيئي أحد األدوات التي تعمل على رفع مستوى الوعي البيئي بين               

جمهور المزارعين، فيمكن تعريفه على أنه عملية تعليمية غير مدرسية يقوم بها فريق عمل متكامل               

رات التخصصات المرتبطة بقضية بيئية معينة بهدف إحـداث تغييـرات فـي المعـارف والمهـا               
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واالتجاهات المساندة لبرامج ومشروعات حماية وصيانة الموارد البيئية بما يضمن المحافظة علـى             

التوازن في النظام البيئي واستمرار عطاء موارده لألجيال القادمة، وعلى الرغم من تنوع المجاالت              

ة من خالل إتباع    للعمل اإلرشادي الزراعي إال أن مجال تنوع وصيانة وحسن استخدام الموارد البيئي           

أساليب الزراعة الرفيقة بالبيئة أصبح من أهم المجاالت التي تؤدي في النهاية إلى تحسـين وزيـادة               

اإلنتاج بصفة عامة واإلنتاج الزراعي بصفة خاصة، ويشمل هذا المجال األنشطة التي مـن شـأنها                

ن االستفادة منها إلى أقصـى      التعرف على الموارد الطبيعية وإثارة الوعي الستغاللها اقتصاديا لضما        

 ).    ٢٠٠٣التالوي، ( درجة ممكنة مع صيانتها والمحافظة عليها والعمل على تنميتها

 

كما شملت الدراسة القومية حول فعالية أجهزة اإلرشاد الزراعي في الوطن العربي في مقترحاتهـا               

 حيث ضرورة تدريب    نعي م لتطوير أجهزة اإلرشاد الزراعي االعتبارات البيئية في اإلرشاد الزرا        

المرشدين الزراعيين في مجال التنمية المستدامة وقضايا البيئة، والتركيز على البـرامج اإلرشـادية         

المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة،     (المتخصصة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها         

١٩٩٦.( 

 

 دور اإلرشاد الزراعي في نشر الوعي البيئي        طلتنشي إلى األهمية الكبيرة     )٢٠٠٤البيطار،  (وأشارت  

لدى المزارعين من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتـرى أن ذلـك                

يحتم ضرورة عقد دورات تأهيلية وندوات علمية للمرشدين حول أألسمدة والمبيدات، وكذلك إرشاد              

مبيدات، وضرورة مراعـاة فتـرات أألمـان وتعريـف          المزارعين بمخاطر االستعمال الخاطئ لل    

المزارعين بطرق المكافحة المتكاملة ونشرها، وتعريف المزارعين إلى تركيب العناصر في أألسمدة            

 .وفق احتياجات التربة والنبات

 

ويؤدي انخفاض الخصائص البيئية أثناء التخطيط للمشاريع الزراعية مـع الـزمن إلـى التـدهور                

اجية البيئة، والذي ينعكس مباشرة على اإلنتاج الزراعـي وبالتـالي علـى الحيـاة               الملحوظ في إنت  

أن سـوء إدارة واسـتغالل األراضـي        ) ١٩٨٦نحال وآخرون،   (ويشير  . االقتصادية واالجتماعية 

الزراعية والمراعي والغابات أدى في كثير من المناطق إلى تدهور البيئة الذي رافقه تدهور واضح               

اعي، وان األمثلة على هذا التدهور واضحة في كل البالد العربيـة وخاصـة فـي                في اإلنتاج الزر  

 .المناطق الجافة وشبه الجافة حيث أدى انهيار البيئة إلى تصحر المناطق المتدهورة

 

المنظمـة العربيـة للتنميـة      (وتشير الدراسة القومية لتضمين المفاهيم البيئية في التعليم الزراعـي           

ى ضرورة إدخال البعد البيئي في المقـررات المهنيـة ذات الصـلة بالبيئـة               إل) ١٩٩٧الزراعية، أ 
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بتخصصات العلوم الزراعية، وإدخال المضامين البيئية سيؤدي حتما إلى تأهيـل أطـر فنيـة مـن                

المرشدين الزراعيين مدركة لدورها تجاه حماية وصيانة الموارد البيئية والمحافظة عليها من أجـل              

 .نطقة العربيةزراعة مستدامة في الم

 

المنظمة (وتوصي الندوة القومية حول تعزيز دور اإلرشاد الزراعي في التنمية الزراعية المستدامة             

على ضرورة تضمين العمـل اإلرشـادي بـرامج إرشـادية           ) ١٩٩٧العربية للتنمية الزراعية، ب   

 الوصول إلـى    متخصصة في مجال حماية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وحماية البيئة بهدف          

التنمية الزراعية المستدامة، وكذلك ضرورة توفير الكوادر الفنية من المرشدين الزراعيين القـادرة             

 .على تنفيذ هذه البرامج

 

  المعرفة العامة بقضايا البيئة٣,٢

 

 :وتشمل الفقرات التالية

 

 : مقدمة.١,٣,٢

 

 ونات الحيـة، سـواء كانـت بحريـة أ         يعرف النظام البيئي بأنه مساحة من الطبيعة توجد فيها الكائ         

المواد غير  وتكون الكائنات الحية    وتشتمل كذلك على المواد غير الحية،       وحيوانية   وأرضية، نباتية أ  

توجد عالقات بين عناصر النظام البيئي مبنية أساسا        والحية فيه في تفاعل مستمر مع بعضها البعض         

 .)٢٠٠٠رون، آخوتاج الدين .(المادة بينهاوعلى تبادل الطاقة 

 

وللنظم البيئية الطبيعية قدرة معينة على تحمل التغيرات السلبية الطارئة عليها،  وإن فقدان التـوازن                

 .استمرارهاويوقف نموها والبيئي خطر يهدد المجتمعات البشرية 

 

المشـكالت البيئيـة فـي      ومنذ عدة عقود تعالت األصوات من خالل وسائل األعالم عن المواضيع            

بخاصـة فـي    والمشكالت السكانية   واستنزاف مصادر الثروة    ونحاء العالم، كالتلوث البيئي     مختلف أ 

 .الدول الصناعية

، حيث  لم تقتصر المشكالت البيئية على الدول الصناعية فحسب، بل انتقلت أيضا إلى الدول النامية             و 

ء دول الجنـوب أو     أصبحت كل دول العالم تعاني من آثار وأضرار المشكالت البيئية المختلفة سوا           

 .دول الشمال
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إن من أهم األسباب التي أدت إلى تفاقم المشكالت البيئيـة فـي             ) ١٩٩٦الفرحان،  وغرايبه  (ويرى  

 :العالم ما يلي

 

 .المستمرة في عدد سكان العالموالزيادة الهائلة  .١

 .حتى اآلنواستنزاف مصادر الثروة الطبيعية من قبل الدول الصناعية مع بداية االستعمار  .٢

تتراكم العديد مـن    وغريبة عن البيئة ال تتحلل بسهولة       وإنتاج مواد عديدة    والتقدم الصناعي    .٣

 .هذه المواد في السالسل الغذائية

ما يرافقه مـن    والزراعة الرأسية في مختلف مناطق العالم        وإتباع أساليب الزراعة المكثفة أ     .٤

 .المبيدات الزراعيةواستخدام مكثف لألسمدة الكيماوية 

 .عدم معالجة المخلفات الناتجة عن نشاطات اإلنسان المختلفة و أقلة .٥
 

 ماليين هكتار من األراضي     ٦إن التدهور في البيئة الزراعية متواصل حيث أنه في كل عام تتحول             

 مليون هكتار من الغابات االستوائية سنويا       ١١الزراعية إلى أراضي صحراوية، كما يجري تدمير        

عبـد البـاري،    ( ذلك بسبب تدخل اإلنسان غير المخطط في األنظمة البيئية        وفي جميع أنحاء العالم     

٢٠٠٠(. 

 

 : ظاهرة االحتباس الحراري.٢,٣,٢

 

 تعود إلى ارتفاع نسبة الملوثات من الغـازات المختلفـة           يويرى وهبي أن ظاهرة االحتباس الحرار     

ه الغـازات فـان نسـبة       وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي، وكلما زاد تركيز هذ           

اإلشعاع الواصل إلى سطح األرض ال ينقص كثيراً في حين يقل اإلشعاع الحراري من سطح الكرة                

األرضية إلى الفضاء الخارجي وتكون النتيجة وجود فائض من الطاقة بالقرب مـن سـطح األرض         

 أكسيد الكربـون    تزيد درجة حرارة الهواء، وتعود ظاهرة االحتباس الحراري إلى ارتفاع غاز ثاني           

في الغالف الجوي نتيجة استخدام الطاقة العضوية واجتثاث الغابات بالدرجة األولى لذلك يعد غـاز               

والغازات والعناصر األخرى   % ٥٥ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ظاهرة البيت الزجاجي بنسبة          

 ).٢٠٠١وهبي، ( %٤٥بنسبة 

 

 في طبقة التروبوسفير حيث يكون غمامـة كثيفـة           إن غاز ثاني أكسيد الكربون يعمل      ظويرى الحفي 

تعمل على حبس جزء من أشعة الضوء المنعكسة من األرض، ويذكر المصـدر نفسـه باحتماليـة                 

حدوث كوارث بيئية بسبب استمرار ظاهرة البيت الزجاجي على المدى الطويل، ففي حـال بلغـت                
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 عن المعدل االعتيادي، ستؤدي إلى      الزيادة في معدالت درجات الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية        

ذوبان الجليد في القطبين، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات في العالم، والـذي                

 بنغالدش وغيرهاوسوف يؤدي إلى غرق العديد من سواحل القارات بما فيها المدن الساحلية كهولندا              

 .)٢٠٠٥الحفيظ، (

 

 : سرعة اجتثاثها ظاهرة تدهور الغابات و.٣,٣,٢

 

لكن سرعة اجتثاث الغابات مذهلة جـداً       وإن الغابات تغطي حوالي ثلث اليابسة على الكرة األرضية          

مما ال شك فيه أن آثار هذه العملية على التنمية ستكون مروعـة، إذ إن               وخاصة في الدول النامية،     و

اجها تعـاني مـن انجـراف        مليون هكتار من أحواض المياه في العالم التي فقدت إحر          ١٥٠حوالي  

إن فقدان التنوع الحيوي للكائنـات الحيـة عنـد زوال هـذه     والتسبب بالفيضانات المدمرة،   والتربة  

 ).١٩٩٦الفرحان، وغرايبه ( اندثارها سيؤدي إلى خسارة ال يمكن تعويضهاواألنظمة 

 

لعملية بتحويـل    خالل هذه ا   منمن المعروف أن األشجار تقوم بعمليه التمثيل الضوئي حيث تقوم           و

إمداده باألكسجين مما يساعد فـي      وإلى مركبات عضوية داخل النبات       وثاني أكسيد الكربون من الج    

 ).٢٠٠٣التالوي، ( وإطالق األكسجين إلى الجوتعديل معدالت ثاني أكسيد الكربون الجوي 

 

زاتهـا البيئيـة    زوال مي وزوال بعض األنواع النباتية     وإن تدهور النبت الطبيعي يؤدي إلى انقراض        

نصف وخاصة في النطاقات الجافة     واالقتصادية، حيث يظهر تدهور الغابات بوضوح في كل مكان          و

الجافة، حيث لم يبقى من غابات البطم األطلسي في الجزء الشمالي من شبه الجزيـرة العربيـة إال                  

 ).١٩٨٦نحال، ( بعض األشجار المتفرقة التي تعجز عن تأمين تجددها الطبيعي

 

من النادر إن   وؤكد المصدر نفسه إن النبت الطبيعي متدهور في منطقة المراعي في البالد العربية              يو

نجد مراعي بحالة جيدة نتيجة الرعي الجائر، فيالحظ في بادية الشام مثالً انخفاض في عدد النباتات                

حتى السامة، أي يحدث    والجيدة القيمة العلفية، كما يالحظ ازدياد في النباتات الضعيفة القيمة العلفية            

في المراحـل   وتبدل في طبيعة المجتمعات النباتية في البادية من مرحلة ضعيفة إلى مرحلة اضعف              

 .المتقدمة من التدهور يزول الغطاء النباتي

 

العراق، حيث تحولت المراعي إلى     واألردن  وظاهر في كثير من مناطق البادية في سورية          و كما ه 

 .الرمالوحصى أشباه صحاري مغطاة بال
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 : قضية ثقب األزون.٤,٣,٢

  

ما يعرف بثقب األوزون، حيث يوجد األوزون في         ومن القضايا البيئية الهامة في عصرنا الحالي ه       و

تعـرف هـذه المنطقـة مـن طبقـة      وكم فوق سطح البحـر       ٤٠-١٥الغالف الجوي على ارتفاع     

وزون في الغـالف الجـوي بنسـبة        يوجد األ و) األكسجين الثالثي (االستراتوسفير بمنطقة األوزون    

يرجع ذلك إلى أهميته في تحديد كمية ما        ورغم ضآلته إال إن فائدته لألحياء كبيرة جداً         وضئيلة جداً   

التي تأتي مع األشعة الشمسية، حيث تمنع جزء كبير مـن           ويمر خاللها من إشعاعات فوق بنفسجية       

 .)١٩٩٩العروسي، (هذه األشعة الضارة لإلحياء من الوصول إلى سطح األرض 

 

يذكر المصدر نفسه انه تم اكتشاف حدوث تغيير في التركيب الطبيعي لجزء من الغـالف الجـوي     و

ذلك أن تركيز غاز الكلور قد زادت معدالته بها، رافق ذلـك نقـص              و،  ١٩٧٤للكرة األرضية عام    

التـي  وكربـون   بكمية األزون وأرجع العلماء ذلك إلى التوسع في استخدام مركبـات الكلوروفلورو           

بعد أحد عشر عاماً ظهر بوضـوح ثقـب األوزون فـي            و وينطلق منها غاز الكلور في طبقات الج      

 .١٩٨٧ظهر بعد ذلك الثقب في القطب الشمالي سنة و ١٩٨٥القطب الجنوبي سنة 

 

 : ظاهرة اإلثراء الغذائي.٥,٣,٢

 

 وعبيـد (يعرفها  والتشبع الغذائي   ومن الظواهر البيئية الجديرة باالهتمام هي ظاهرة اإلثراء الغذائي أ         

البيطار، (كذلك عرفتها   و) غالبا األشنيات (على أنها ازدياد كبير في اإلنتاج األولي        ) ١٩٩٨حجار،  و

ـ و بأنها إثراء الموارد المائية بالعناصر الغذائية، (EPA, 2003)نقالً عن ) ٢٠٠٤ المتزايـد   والنم

لتي تنشا نتيجة االستخدام غيـر الرشـيد للمـواد          اوللطحالب على حساب الكائنات المائية األخرى       

 .النيتروجينوتحديداً عنصري الفسفور والكيماوية مثل األسمدة 

 

أن ظاهرة اإلثراء الغذائي تسبب استنفاذا لألكسجين خصوصاً عملية التحلـل           ) ٢٠٠٣الننة،  (يشير  و

 المعتاد في البحيرات،    تحت ظروف زيادة العكارة أكثر من     والطحالب  والميكروبي لمختلف النباتات    

 .نباتات تحت السطح المائية وهذا ينتج عنه قلة نمويقل نفاذ الضوء في األعماق، 

 

المشـكالت المتعلقـة    :  ظاهرة اإلثراء الغذائي يتركز في النواحي التاليـة        نإن القلق البيئي الكبير م    

كـذلك تـدهور    وماوية،  ما تنتجه من مواد كي    وبمعالجة مياه الشرب، إذ يجب التخلص من األشنيات         

نزع األكسجين مـن    وكذلك شفافية الماء    واألشنيات  والخانق للطحالب    والمسامك التجارية نتيجة النم   



 ١٧

إعاقـة جريـان    والنباتي   واألنهار مع قيام مجتمعات الجراثيم بتحليل النواتج األولية للنم        والبحيرات  

 ).٢٠٠٢مقيلي، ( اض التنوع الحيويانخفوالمياه في األنهار نظراً لكثافة التجمعات النباتية 

 

 : ظاهرة األمطار الحامضية.٦,٣,٢

 

ي تتسبب في حدوثها حرق     التوتعتبر األمطار الحمضية أحد اآلثار العامة الناتجة عن التلوث البيئي           

حفوري على نطاق واسع للحصول على طاقات الزمة لتشغيل محطات توليـد الكهربـاء              الوقود األ 

الطـائرات  والتوسع في استخدام وسائل النقل الميكانيكية في السيارات   وتدفئة  الومختلف الصناعات   و

مـن أهمهـا أكاسـيد    ومركبات تساهم في حدوث هذه الظـاهرة  وما ينبعث من كل ذلك من مواد    و

 ).٢٠٠٢مقيلي،  ( الكبريتوالنيتروجين 

 

ـ    ة الموجود أكاسيد النيتروجين وإن األمطار الحمضية تنتج عندما تتحول أكاسيد الكبريت           و فـي الج

النتـروز  والكبريتيـك  والناتجة عن النشاط الصناعي لإلنسان إلى أحماض مثل أحماض الكبريتوز   و

تعلق فـي    وثلوج أ وتسقط على األرض في صورة أمطار       والنتريك عندما تذوب في بخار الماء،       و

ح مئـات   قطرات األحمـاض بفعـل الريـا       وعادة ما تهاجر تلك الغازات أ     وبصورة ضباب،    والج

تضر بالغابـات   وتتلف األمطار الحامضة مياه البحيرات      ومترات قبل سقوطها على األرض،      والكيل

 .)١٩٩٩العروسي، ( صحة اإلنسانوتضر اآلبار المائية والمباني و

 

ليس من الضروري أن تهطل األمطار الحمضية فوق نفس المنطقة التي تنطلـق منهـا الغـازات                 

هطول  ويمكن إن نذكر مثاالً على ذلك ه      والبعيدة أحيانا،   ولدول المجاورة   المشكلة لها، بل قد تتأثر ا     

مصـدرها المنشـآت الصـناعية فـي        والنمسا  وسويسرا  والنرويج  واألمطار الحمضية في السويد     

كذلك تقدر كمية   وهولندا، حيث تجلبها الرياح إلى تلك الجهات        وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  والدنمارك  

التـي مصـدرها الواليـات المتحـدة        ولها األمطار الساقطة فوق أراضي كندا       األحماض التي تحم  

 ).٢٠٠١وهبي، (ً  مليون طن سنويا١٢واألمريكية بنح
 

جرفها وإن لألمطار الحمضية اثر في التربة الزراعية حيث تعمل على إذابة بعض العناصر الغذائية               

، لزراعة بعض المحاصيل الزراعية   مع المياه، إضافة إلى رفع حموضة التربة فتصبح غير صالحة           

الغابات كبير جداً، فعلى سبيل     وإن خطر األمطار الحمضية على النباتات       ) ٢٠٠٣التالوي،  (يذكر  و

من الغابات أصابها أضرار مختلفـة مـن تسـاقط    % ٥٠والمثال في ألمانيا االتحادية سابقاً هناك نح    

 ).٢٠٠٢األشرم، ( األمطار الحمضية



 ١٨

 غير الزراعية على البيئة الزراعية أضرار النشاطات ٤,٢

 

ارتفـاع مسـتوى المعيشـة      والتكنولوجي  والتقدم الصناعي   و الكبيرة في العالم     ةبعد الزيادة السكاني   

 ).٢٠٠١وهبي، (زادت الضغوط الهائلة على الموارد البيئية مما أدى إلى مشكالت بيئية خطيرة 

 

 : مقدمة.١,٤,٢

 

 عالمية تحتاج إلى تضافر جهود المجتمعات البشـرية لمكافحتهـا           تعتبر مشكلة التلوث البيئي مشكلة    

مما يزيد من خطر التلوث البيئي، انه ال يقتصـر علـى موقـع دون               والتقليل من آثارها المدمرة،     و

يرجع ذلك إلى أن الغالف الجوي يرتبط ببعضه ارتباطاً وثيقاً، حيث أن التلوث في بلد مـا                 واآلخر،  

على سبيل المثال انتشار التلوث اإلشعاعي في حادثـة         و في بلدان أخرى     قد يؤدي إلى ظهور التلوث    

انفجار المفاعل النووي تشيرنوبل داخل أوكرانيا الذي أدى إلى حدوث تلوث إشعاعي في مدى واسع               

 ).٢٠٠٠الراجحي، وتاج الدين (جداً تخطى معظم بلدان أوروبا 

 

غير مباشـر إلـى      وا يؤدي بشكل مباشر أ    التلوث البيئي بأنه كل م    ) ٢٠٠٢عبد الباري،   (يعرف  و

اإلضرار بكفاءة العملية اإلنتاجية نتيجة للتأثير السلبي على سالمة الوظائف المختلفة لكل الكائنـات              

كل ما يؤثر علـى      وبمعنى آخر التلوث ه   واإلنسان،   والحيوان أ  والحية على األرض سواء النبات أ     

كذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصـر        وإنسان   ووان أ حي وجميع عناصر البيئة بما فيها من نبات أ       

 .غيرهاوهواء وماء والطبيعية من تربة 

 

 : أضرار التعدين وأعمال الكسارات على البيئة الزراعية.٢,٤,٢

 

أعمال الكسارات من األنشطة التي لها ضرر على البيئة، حيث يـؤدي إلـى تـدهور                ويعد التعدين   

األتربة الناتجة من عمليات التعـدين فـوق        والزراعي، إن الغبار    و الغطاء النباتي الطبيعي  والتربة  

مناجم التعـدين    وإن إزالة الطبقة السطحية التي تعل     وداخلها من الملوثات الضارة بالبيئة       واألرض أ 

األشجار التـي تعمـل     وعليها األعشاب    وتحريك الطبقة العليا التي تنم    وتؤدي إلى التصحر الكامل،     

قد تـأثرت المحاصـيل     و، كما إن تجريف الطبقة العليا يساعد في انبعاث الغبار،           على تثبيت الرمال  

اقرب مثال على ذلك الكسارات المنتشرة في       و" الغبار عليها   والثمار نتيجة تراكم األتربة     والزراعية  

النباتات البريـة مغطـاة     وتحديداً في مدينة قباطية، حيث يمكن رؤية أشجار الزيتون          ومنطقة جنين   



 ١٩

على مسافة عدة كيلومترات من مكان الكسارات، مما يضعف عمليـة التمثيـل             وقة من التراب    بطب

 ).١٩٩٤التالوي، (بالتالي تقليل اإلنتاج بشكل كبير جداً والضوئي التي تقوم بها النباتات 

 

 : الزحف العمراني وتأثيره على البيئة الزراعية.٣,٤,٢

 

د الماضي خالل فترة نشوء السلطة الوطنية الفلسـطينية         العمران خالل العق  ولقد شهد قطاع المباني     

ذلك في غياب اإلجراءات القانونية التـي       وتطوًرا أفقيا كبيراً امتد على حساب األراضي الزراعية،         

الذي يجب أن يبنى على درجـة مالئمـة األراضـي لمختلـف     وتنظم هذه العملية بالشكل الصحيح   

امتدت حدود المجالس المحلية مما هـدد قطـاع         و الغربية   االستعماالت، فانتشر العمران في الضفة    

 .  الزراعة

 

في دراسة لملخص نتائج المسح الميداني لواقع الزراعة المروية في الضفة الغربية أن أهم العوامـل               

 :تدمير بيئتها هيوتقلص حجمها والتي أدت إلى التأثير على األراضي الزراعية 

 

من مساحة الضفة   % ٥٠ل اإلسرائيلي، حيث تم مصادرة       مصادرة األراضي من قبل االحتال     -١

 .الغربية

 مما أدى إلى تقليص مسـاحتها بشـكل    الزحف العمراني الفلسطيني على األراضي الخصبة -٢

 .كبير

الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث إن مخلفات هـذه         و إقامة المناطق الصناعية اإلسرائيلية      -٣

 .مما يؤثر على قابليتها للزراعةالمصانع تصل لألراضي الزراعية 

 مكب غالبيتها مقامـة علـى       ١٠٠ مكبات النفايات، حيث يوجد في الضفة الغربية أكثر من           -٤

 .أراضي قابلة للزراعة

رام اهللا  و مصانع إسرائيلية مقامة فـي محافظـات طـولكرم           ٣ مصانع الحجر، حيث هناك      -٥

هذه في معظمهـا مقامـة      وفة الغربة،   الخليل، عدا عن المصانع العربية المنتشرة في الض       و

 .على أراضي قابلة للزراعة

 الطرق االلتفافية التي يقيمها الجيش اإلسرائيلي لمرور المستوطنين، حيث تبتلع األراضـي             -٦

 ).١٩٩٨أريج، (الزراعية 

هذا اضافة إلى الجدار العازل الذي تم انشاء معظم أجزاءه والذي يقوم على ابـتالع مسـاحات                 

 األراضي الزراعية، وعزل السكان األصليين مـن الفلسـطينيين عـن أراضـيهم              شاسعة من 

 .الزراعية ومصار المياه التي تغذي باقي األراضي الزراعية
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 : مشكلة تلوث مياه األنهار بالملوثات الصناعية.٤,٤,٢
 

أشـار  وخاصة الصناعية،   وتزيد الملوثات الصناعية الناتجة من المصانع مشكلة تلوث مياه األنهار           

الواليات المتحدة األمريكيـة ملوثـة بالملوثـات        واليابان  و إن معظم انهار أوروبا      )٢٠٠١وهبي،  (

الصناعية الناتجة عن المصانع، حيث تستخدم هذه األنهار كمصارف لمختلف المخلفات الصـناعية             

تؤدي ومائية،  الطيور ال والعضوية، فتؤدي إلى قتل البالنكتون الذي تتغذى عليه األسماك          والكيميائية  

 .إلى رفع نسبة الحموضة في المياه فيختل التوازن الحيوي

 

 : تلوث المياه الجوفية بالملوثات الصناعية والمنزلية.٥,٤,٢

 

خاصة في المناطق الجافة، حيث تشكل المصدر األساسي للمياه         وللمياه الجوفية أهمية كبيرة لإلنسان      

إن المياه الجوفيـة فـي      ) ٢٠٠١وهبي،  (يشير  وربية،  الحال في الضفة الغ    وفي تلك المناطق كما ه    

الملوثات المسببة لألمراض فـي الحـاالت الطبيعيـة، إال إن اإلنسـان             والغالب خالية من الشوائب     

إن أعظم خطـر يهـدد      ) ٢٠٠٢،  يمقيل( باستخدامه للمواد الكيميائية قد عرضها للتلوث، حيث أشار       

لفات المدنية التي تحتوي علـى المخلفـات الصـناعية          المياه الجوفية يحصل من التلوث بفعل المخ      

بعـض  والمخلفات الصناعية عادةً تحتوي على العناصر العضوية غير الثابتة كيماويـاً            ووالمنزلية،  

 .المواد الكيميائية األخرىوااليونات السامة والعناصر العضوية النادرة، 

 

النيتـرات    ويرفع تركيز  ،ى المياه الجوفية   يشكل خطراً عل    في فلسطين  والوضع الحالي للمياه العادمة   

قطاع غـزة بسـبب     جزيئاً في المليون، وخاصة في٤٥وفيها عن المستوى المسموح به عالمياً وه

 جزئياً في ٣٥٠يقارب  وترتفع نسبة النيترات إلى ما. قرب مستوى المياه الجوفية من سطح األرض

 جزيء فـي المليـون   1500 في المياه إلىالمليون في بعض المناطق بينما يصل مستوى الملوحة 

 ).١٩٩٩موقع نداء القدس،(

 

 : التلوث الهوائي باالنبعاثات الغازية وأثره على الغطاء النباتي.٦,٤,٢

 

يختل توازنهـا   واألرصاد الجوية أن طبيعة طبقة التروبوسفير قد بدأت تتغير          وويرى علماء المناخ    

ن القول إن مشكلة التلوث الهوائي تعود إلـى اسـتغالل   يمكوبسبب زيادة حجم الملوثات في الهواء،     

 ).١٩٩٦الفرحان، وغرايبه (زيادة التركيز الصناعي واستنزاف موارد الطاقة و



 ٢١

تنبعث الغازات بمختلف أنواعها جراء جميع عمليات االحتراق واألكسدة والتحلل للمواد العضـوية             

بات ومقذوفات البـراكين وتحلـل المـواد        وغير العضوية الموجودة في الطبيعة، فهناك حرائق الغا       

العضوية في البحار والمستنقعات والحقول، كما تنبعث غازات الكربون والميثان من الحيوانات مـن       

جراء عمليات التنفس والهضم، وتنبعث من البحار كذلك غازات اليود وكلوريد المغنيسيوم وكبريتيد             

ت، هذا باإلضـافة إلـى مخلفـات حـرق الوقـود            الهيدروجين وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبري    

 . )٢٠٠٢مقيلي، (االحفوري في المصانع ووسائل النقل واألغراض المنزلية 

 

ؤدي إلى التأثير السلبي علـى النباتـات الطبيعيـة          ثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين ت    ن زيادة انبعا  إ

 .)١٩٩٦غرايبة والفرحان، ( والمحاصيل

 

لتركيزات منخفضة من ثاني أكسيد الكبريت يؤدي إلى إضعاف التمثيـل           ن تعرض النبات المستمر     إ

وجد مخبرياً إن أكسيد النتريك يعوق عمليات التمثيل الضـوئي فـي            و ،اصفرار األوراق والضوئي  

يتسبب والفاصوليا  و بينما يسبب ثاني أكسيد النيتروجين بقعاً في أوراق القطن           ،الفاصولياءوالطماطم  

 .)٢٠٠٢مقيلي، ( الحمضياتأيضا في نخر أوراق 

 

 يعوادم السـيارات، أ   و سنوياً نتيجة تسمم أنسجة النبات بدخان المصانع         رإن آالف األشجار تتضر   

ازديـاد اسـتخدام    وتوسـيعها   وفتح الطـرق    ومن جراء تلوث الهواء الناجم عن التوسع العمراني         

كنتيجـة  و،  غير الكامل واق الكامل   الزيادة الهائلة في معدالت االحتر    وتصنيعها  والمركبات الكيميائية   

 غيرها من االنبعاثات تحدث ظاهرة األمطار الحمضية      والكبريت  وكاسيد النيتروجين   لتلوث الهواء بأ  

  .)١٩٩٤التالوي، ( كما ذكر سابقا

 

 الصحة العامةوضرار النشاطات الزراعية على البيئة  أ٥,٢

 

إتباع الخطط اإلنمائية في مجاالت الزراعـة       من خالل سعي الوطن العربي إلى األمن الغذائي، قام ب         

 .إلى بروز مشاكل بيئية خطيرةوالتي أدت بدورها التي تهدف إلى تكثيف اإلنتاج الزراعي 

 

 : مقدمة.١,٥,٢

 

، ممـا    الطبيعية المواردبفقد أدى االستغالل غير المرشد للموارد الزراعية إلى إلحاق أضرار كبيرة            

 .لعطاءاثر سلباً على استمرارها في ا



 ٢٢

االعتبارات البيئية فقد استلزم األمـر      وفي مواجهة هذه التوازنات الحرجة بين المتطلبات التنموية         و

تقنيات متطورة تراعي ذلك التوازن فيما عرف بالتنمية المسـتدامة التـي تهـتم              واستحداث أساليب   

لمستدامة إلـى أحـداث     لقد أدى عدم األخذ بأساليب التنمية ا      والحفاظ على البيئة،    وبصيانة الموارد   

التصحر والتلوث الكيماوي   واستنزاف موارد المياه    وأضرار كبيرة بالبيئة العربية كتدهور األراضي       

 ).١٩٩٧معتز، (فقدان التنوع الحيوي و

 

 الزراعية األوروبية حول اآلثار السلبية للزراعـة علـى          توأشارت البيطار نقالً عن نشرة السياسا     

التربة من  وث المياه باألسمدة والمبيدات والمخلفات وظاهرة اإلثراء الغذائي،         البيئة والتي تتمثل بتلو   

مـا  واسـتخدام الكيماويـات   والري الجائر المؤدي إلى االنجراف     وحيث الرص باآلالت الزراعية،     

إزعاج اآلالت الزراعية   والهواء الذي يتلوث من تربية الماشية،       وتسببه من خلل في التوازن البيئي،       

انحسـار الزراعـة    والنترات في بعض الخضار     وة الزراعية التي تتأثر بمتبقيات المبيدات       األغذيو

 ).٢٠٠٤البيطار، (االنجرافات والناتجة عن الحرائق 

 

البيئـة  وأشار تقرير عن حالة البيئة الصادر عن المنتدى البيئي الوزاري العالمي في األمم المتحدة               و

UNEP)  ،ـ  أن هناك تغيرات ملحوظة ح    )٢٠٠٣  عاماً الماضية فـي حقبـة غيـر         ٣٠دثت خالل ال

مسبوقة من حيث زيادة السكان، حيث تم استهالك الموارد الطبيعية بكثافة للوفاء بالحاجات المتزايدة              

 بليون هكتار من األراضـي كأراضـي        ٢للسكان، فنتيجة لألنشطة البشرية، قد تم تصنيف حوالي         

إزالـة الغابـات    ومن هذه األراضي،    % ٣٥حوالي  متدهورة، فقد تسبب الرعي المفرط في تدهور        

 %.١األنشطة الصناعية و% ٧اإلسراف في استغالل النبات و% ٢٧الزراعة ومنها، % ٣٠
 

ويذكر المصدر السابق نفسه أن الغابات التي تغطي ثلث مساحة اليابسة، قد انحسرت بمـا يعـادل                 

أراضي واية الطبيعية للبحار،    هي الحم و أن غابات أشجار المنغروف      ث، حي ١٩٩٠في عام   % ٢,٤

المالذ األساسي للطيور المهاجرة أصبحت مهددة بسـبب القطـع        ومناطق المأوى   والتفريخ لألسماك   

من غابات أشجار المنغروف التـي تـم        % ٥٠إن  والوقود  والجائر للحصول على األخشاب لألثاث      

 .تدميرها، تم أزالتها إلنشاء مزارع الجمبري

 

مازونية سوف لن تقتصر الكوارث الطبيعية الناتجة عنه على البرازيـل فقـط،             عند تحطم الغابة األ   

إنما ستتعداها لتشمل الكرة األرضية جمعاء، مسببه تغيرات هامة في المناخ األرضي، نظراً لمـا               و

المحافظة على  وفي االحتفاظ بمياه األمطار     ورطوبته  و ولهذه الغابات من تأثير في درجة حرارة الج       

 ).١٩٨٩آخرون، ونحال ( غاز الكربون في الجووجين نسبة األكس



 ٢٣

إن التراجع الكبير في الموارد البيئية الزراعية في اليمن كان بسبب إزالة الغطاء النباتي بفعل الرعي                

تدهور إنتاجية  واإلفراط في قطع األشجار، مما أدى إلى انجراف التربة الزراعية الخصبة،            والجائر  

من إجمـالي   % ٩٧نسبة األراضي المهددة بالتصحر في اليمن بحوالي        تقدر  واألراضي الزراعية،   

ذكر المصدر نفسه إن تدهور الحياة النباتية ساهم بشكل كبير في اختفـاء      و،  مساحة األراضي اليمنية  

 .)١٩٩٦عساف، ( العديد من أنواع الحيوانات البرية الفريدة

 

 :حة العامة أثر استخدام األسمدة الزراعية على البيئة والص.٢,٥,٢

 

لقد كان الستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المروية في الضفة الغربية، مثل اسـتخدام األسـمدة                

استخدام الملش الزراعي األثر الكبير فـي زيـادة         والتوسع في زراعة البيوت المحمية      والمبيدات  و

 غير مرشد يؤدي إلـى      بشكلواإلنتاج الزراعي، إال أن استخدام هذه التقنيات بصورة غير مخططة           

 .بحياة الكائنات الحيةوبصحة اإلنسان وإلحاق الضرر بالبيئة المحيطة 

 

إن االستخدام الحكيم لألسمدة يؤدي إلى تحسين البيئة عن طريق زيادة المساحات الخضراء، بينمـا               

 .)٢٠٠٠عبد الباري، ( يؤدي عدم إضافتها نهائيا إلى استنزاف التربة وتقليل خصوبتها

 ألف متر مكعب    ٤٠٠-٣٠٠ية األسمدة العضوية المستخدمة في الزراعة المروية تقدر ما بين           إن كم 

 منها يستخدم في الخضراوات   % ٧٥ طناً،   ٢٠٢١٢كمية األسمدة الكيماوية تقدر بحوالي      وفي السنة،   

 .)١٩٩٨أريج، (

 

يـع األسـمدة    أن جم ) ٢٠٠٣محمد،  (يشير  وتعتبر أخطر أنواع الملوثات هي الملوثات الكيماوية        و

باألخص المحتوية على المعادن الثقيلة كالرصاص هـي ملوثـات          والمركبات الصناعية   والمبيدات  و

 تخلف عقلي لألطفال،والكبد وإصابات بالجهاز الهضمي وخطرة، تؤدي إلى إصابات عصبية 

 وعند وجود نسب عالية من الرصاص في الخضار الورقية فسيؤدي إلى مشاكل كبيرة لدى اإلنسان،              

 .كريات الدم الحمراءوالجهاز العصبي و على الكلى صحيث يؤثر الرصا

 

األسـمدة  وفي دراسة تقييم التأثيرات الصحية غيـر المباشـرة للمبيـدات     ) ٢٠٠٥الحفيظ،  (ويشير  

 شخصاً يعملون في المجال     ٨٥٠الكيماوية على العاملين في مجال استخدام هذه المواد، حيث شملت           

 :ود اإلعراض المرضية التاليةالزراعي، حيث تبينت وج

 

 اضطرابات الجهاز العصبي .١



 ٢٤

 .عن نشاط المخ لإلنسان الطبيعي%٥٠٠اضطراب في نشاط المخ  •

 .مقارنة بالذين لم يتعرضوا لمثل هذه المواد% ٥٠٠تلف في خاليا المخ بنسبة  •

 .مقارنة مع األشخاص العاديين% ٣٥٠اضطرابات في الجهاز التنفسي تزيد بنسبة  •
 

 .من األشخاص الذين خضعوا للدراسة% ٣٣كبد في حوالي تضخم ال .٢

 .من األشخاص الذين خضعوا للدراسة% ٣٥األوعية الدموية حوالي واضطرابات في القلب  .٣

مـن  % ٣٠نفسية لدى حوالي    واضطرابات في الحالة النفسية، حيث لوحظ تغيرات سلوكية          .٤

 .األشخاص الذين شملتهم الدراسة

 

وي على عنصر الكادميوم، حيث يعتبر خطر علـى صـحة اإلنسـان إذا        إن األسمدة الفسفورية تحت   

استهلك بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يصل إلى اإلنسان عبر السلسلة الغذائية من النباتـات، حيـث    

األشـرم،  ( التبغ من خالل امتصاصها من التربـة الملوثـة        ووجد بتركيز عالي في أوراق السبانخ       

٢٠٠٢(. 

 

تجة عن استخدام األسمدة النيتروجينية في التسميد الزراعي هي مشكلة التلـوث            إن أهم الملوثات النا   

بالنترات والتلوث بمركب البيوريت الموجود في سماد اليوريا، والذي يعتبر سام للنبـات، وكـذلك               

عبـد البـاري،    ( التوسع في استخدام نترات األمونيوم يؤدي إلى تراكم عنصر البورون في التربـة            

٢٠٠٠(. 

 

الننه، (يشير  و أن ينتقل النيتروجين على صورة نترات إلى المياه الجوفية عن طريق الغسيل،              يمكنو

تعتبر عملية غسـيل  وأن أي حركة ألسفل للماء في القطاع األرضي تسبب غسيل للنترات،          ) ٢٠٠٣

 بيئياً، فالنترات التي تتحول بالغسيل تحت منطقة جذور المحصـول         والنترات غير مرغوبة اقتصادياً     

 .كذلك تلوث المياه الجوفية في الطبقات الصخرية الحاملة لهاوتمثل فقداً لعنصر غذائي مفيد للنبات، 

 

إن التوسع في استخدام األسمدة الكيماوية واستعمالها غير الرشيد وخاصة األسمدة النيتروجينية يؤدي           

ذلك تلويث المياه السطحية    إلى زيادة المشاكل الناتجة عن هذه المركبات مثل زيادة ملوحة التربة وك           

 .(Kumuk and Akgungor,1996) والجوفية

 

وصولها إلى مياه الشرب ومن جهة أخرى هناك قلق بيئي من عملية رشح النترات باستخدام األسمدة           

 إن وجـود    )٢٠٠٢األشرم،  (يشير  ووصولها إلى اإلنسان،    وتراكمها داخل النبات     وبكميات كبيرة أ  



 ٢٥

رات في مياه الشرب يقود إلى اإلضرار في صحة اإلنسان خاصة األطفـال             مستويات عالية من النت   

 وقد يحدث ذلك حاالت مرضية نادرة تسـمى بمـرض الزرقـان أ            والرضع الذين يشربون الماء،     

methomoglobemiaما يعرف بمرض  و أblue-baby syndrome    حيـث أوصـت منظمـة 

 ملغ في كل لتر مـاء،       ٥٠ب إال يزيد عن     الصحة العالمية بان مستوى النترات في مياه الشرب يج        

مختزلة  وايون سام، حيث يعمل كمادة مؤكسدة أ       وإن ايون النيترين ه   ) ٢٠٠٠عبد الباري،   (يشير  و

 .يقلل قدرة الدم على نقل األكسجين إلى مختلف أنحاء الجسموفيعمل على تسمم الدم 

 

ت البيئية واالقتصادية واالجتماعيـة     تشير نتائج دراسة قام بها مجموعة من الباحثين حول التفاعال         و

الصحية للممارسات الزراعية في منطقة األغوار في األردن وجود تركيزات عالية من العناصـر              و

أدى التركيز العالي للنيتروجين و في التربة تفوق احتياجات المحاصيل، (N, P, K)السمادية الكبرى

أدى التراكم الزائد لألسمدة المحتوية     ولتي تأكل   النيتريت في أجزاء المحاصيل ا    وإلى تراكم النترات    

 ).١٩٩٧الجامعة األردنية، ( على تلك العناصر إلى تملح التربة

 

 كما أشارت الدراسة إلى احتواء التربة على تركيزات ملحوظة من المعادن الثقيلة التـي يسـتطيع                

الكـادميوم  ورصـاص   الوالنيكـل   والمنغنيـز   والنحاس  والزنك  والحديد  : هيوالنبات امتصاصها   

صحية ضارة عند وصـولها إلـى السلسـلة         والكروم، حيث إن لتراكم هذه المعادن تأثيرات بيئية         و

 ). ١٩٩٧الجامعة األردنية، (الغذائية 

 

 : أثر استخدام المبيدات الزراعية على البيئة والصحة العامة.٣,٥,٢

 

على استمرارية المشروعات الزراعيـة،     ضغطاً  وفي الزراعة التجارية كان الفقد باآلفات يمثل عبئاً         

لذلك أصبحت مكافحة اآلفات ضرورية للسيطرة على اآلفات، فقد كانت المبيدات الزراعية واحـدة              

 .من الطرق األساسية التي واكبت التوسع في الزراعة

 

ج، فلقد  إن المزارعين يستخدمون مجاالً واسعاً من المبيدات الكيميائية في الزراعة للحد من فقد اإلنتا             

، وأكدت عدد من الدراسات أن      ١٩٩٣ بليون دوالر عام     ٢٧وصل استهالك العالم من المبيدات إلى       

 .)٢٠٠٢األشرم، ( %٤,٤الزيادة السنوية تصل بمعدل 

 

 طـن   ١٥٥٢أما في الضفة الغربية فتقدر كمية المبيدات المستخدمة في الزراعة المروية بحـوالي              

 ). ١٩٩٨أريج، ( ة بالمساحات المزروعةحيث يعتبر هذا الرقم كبير مقارن



 ٢٦

ال يخفى على احد مدى الضرر على الصحة العامة والبيئة الذي يترتب علـى التلـوث بالمبيـدات                  

) ٢٠٠٠الراجحـي،   وتاج الدين   (يشير  والحيوان،   وللمنتجات الغذائية سواء التي يستهلكها اإلنسان أ      

الرائحـة خاصـة    وعلى تغيير خصائص الطعم     أن متبقيات المبيدات على المنتجات الزراعية تعمل        

الفاكهة التي تستهلك طازجة حتى بعد غسلها الجيد بالماء، الن الغسيل فـي مثـل هـذه                 وللخضار  

األحوال غير فعال تماماً في إزالة التلوث بالمبيدات العضوية التي تكون ذائبة في الطبقـة الشـمعية               

  .الخارجية المحيطة بالمنتج

 

عبواتهـا بـالطرق    وعدم التخلص من مخلفاتهـا      وعلى البيئة يكمن في ديمومتها      إن خطر المبيدات    

 وخطر الديمومة يكمن في زيادة احتمال وصول بقايا المبيد غير المتحللة إلى اإلنسان أ             والصحيحة،  

بأخرى خاصة المبيدات بطيئة التحلل، إضافة إلى اإلخالل بـالتوازن الطبيعـي             والحيوان بصورة أ  

في الغالب ال تكون التراكيز المتبقية من المبيدات في البيئة غير مميتـة             وية في البيئة،    للكائنات الح 

مـن  والحيوان لكنها تتجمع تدريجياً في أنسجتها لتظهر أعراض تأثيرها في وقت الحق،              ولإلنسان أ 

وجد كذلك مبيد بروميد الميثيل حيث ي     و الذي منع استخدامه من فترة طويلة        DDTهذه المبيدات مبيد    

 المتبقي لفترة طويلة  وعدد من االتفاقيات الدولية للتخلص منه نهائيا في جميع دول العالم ألثره السام              

 .)٢٠٠٣التالوي، (

 

الزعبـي  (من المواد الخطرة عالميا على البيئة حيث يشـير          ) CH3Br(يعتبر غاز بروميد الميثيل     

السـمية العاليـة جـدا       واإلنسان والبيئة ه   أن من اآلثار السلبية لهذا الغاز على         )٢٠٠٣والعواملة،  

لإلنسان والحيوان، كذلك يعتبر قاتل لألحياء المفيدة في التربة مما يؤدي إلـى اإلخـالل بـالتوازن                 

الطبيعي فيها، ويعتبر ملوث للمياه الجوفية والتربة، وكذلك يعتبر أحد المواد الضارة بطبقة األوزون              

 فيها، لذلك تم اإلعالن في بروتوكول مونتريـال عـام           من مجمل التلف  % ٣٠حيث يساهم بحوالي    

 لحماية طبقة األوزون عن اتخاذ بعض اإلجراءات مثل إخضاع المواد الكيماويـة المسـئولة         ١٩٨٩

 حددت اتفاقية   ١٩٩٧عن تآكل هذه الطبقة للرقابة وبالتالي التوقف عن استخدامها تدريجيا، وفي عام             

تخلص النهائي من غاز بروميد الميثيل، حيـث منحـت هـذه            مونتريال جدول زمني لدول العالم لل     

  . للتوقف النهائي عن استخدام هذا الغاز٢٠١٥االتفاقية الدول النامية مهلة حتى عام 
 

 تللمرشد الزراعي دور فعال في توعية المزارعين بأخطار هذا الغاز ومـن حيـث نشـر التقانـا                 

تتمثل أهم البدائل بالتعقيم الشمسي     واز لتعقيم التربة،    األساليب الزراعية البديلة عن استخدام هذا الغ      و

 .)٢٠٠٤البيطار، (ً التعقيم بالبخار، حيث تعتبر آمنة بيئياوالتعقيم الحيوي وللتربة 
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إن بدائل استخدام بروميد الميثيل مثل التعقيم الشمسي والتعقيم بالبخار كانت اإلنتاجية الكليـة لهـذه                

 .)٢٠٠١، يالزعب( ة استخدام الغاز ولكنها آمنه بيئياالبدائل أقل قليال منه في حال

 

إن معظم أنواع المبيدات خاصة المبيدات الحشرية تحتوي على مركبات سامة يظهر تأثيرها علـى               

أكل المحاصـيل الحاويـة    والتماس المباشر خالل عملية الرش أ  والبلع  وجسم اإلنسان خالل التنفس     

بعض المبيدات الكيميائية خاصة القديمة منهـا يمكـن أن تسـبب            أن  ولمتبقيات المبيدات الكيميائية،    

عبـد الحميـد،    (تغيرات السـلوك اإلنسـاني      والطفرات الوراثية   والعقم الذكري   وتشوهات أألجنة   

٢٠٠٠(. 

 

برنامج اإلنماء الدولي تقديرات    و في تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية        )٢٠٠٢األشرم،  (يشير  و

 يتسمم بالمبيدات الكيميائية سنوياً مع وجود حاالت وفاة بهـا تزيـد عـن               مفادها وجود مليون فرد   

الف حالة، وقد تصل المبيدات إلى التربة وتبقى بها وتتراكم، ويعتمد ذلك على نوع المبيد وكذلك                ٢٠

 نقال عن القاسم أن طول بقاء المبيدات الفسـفورية          )٢٠٠٤البيطار،  ( حموضة التربة، حيث أشارت   

امضية أكثر من بقائها في التربة القاعدية، وأن معظم المبيدات تتحلل في وقت أسـرع               في التربة الح  

 .في الترب القاعدية

 

التعفيـر   وقد تتلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات بطرق مختلفة، فمنها ما يتلوث عن طريق الرش أ             

 قصيرة دون مراعاة    يتم ذلك بأن يعمد المزارع إلى رش هذه المنتجات قبل الحصاد بفترة           والمباشر  

أن يسـتعمل    واآلفـات الزراعيـة أ    وفترة األمان الضرورية، وذلك ليحميها من هجوم الحشـرات          

في كل هذه الحاالت    والمزارع مبيدات ذات اثر باق طويل حتى يستمر مفعولها ألطول فترة ممكنة،             

حتى الفترة التـي يبـدأ      السابقة تستمر المتبقيات من هذه المبيدات على المنتجات الزراعية الطازجة           

أنـه يجـب إن يراعـي المنتجـون         ) ١٩٩٨الراجحي،  وتاج الدين   (يشير  واإلنسان في استهالكها،    

الزراعيون عدم جمع المنتجات الزراعية إال بعد آخر معاملة بالمبيد بفترة كافية تدعى فترة األمـان                

ممكن مع تحاشـي اللجـوء إلـى        تكفي ألن تتضاءل بقايا المبيد في المنتجات الغذائية إلى أدنى حد            

 .قطفها مباشرة واستعمال هذه المبيدات على المنتجات الزراعية قبل جنيها أ

 

تخزين المبيدات الزراعية بطريقة عشـوائية       وومن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المزارعون ه       

ية لمصنعي المـواد  تشير التجمع الدولي للجمعيات الوطن وبدون اخذ اعتبارات السالمة في تخزينها       و

مقفل بعيداً و انه يجب تخزين المبيدات دائماً في مكان مأمون (GITAB, 1998)الكيماوية الزراعية 

في حالـة تخـزين     واألشخاص غير المصرح لهم بدخول المخزن،       والحيوان  وعن متناول األطفال    
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يـداً عـن متنـاول      صندوق مقفلين بع   وكميات صغيرة من المبيدات فانه يمكن تخزينها في خزانة أ         

الخزانة بعيدين عن مكان تخزين المواد       والحيوانات، غير انه يجب إن يكون الصندوق أ        واألطفال أ 

التدفئة، إضافة إلى انه يجب عدم وضعها في غـرف          والطبخ  وأجهزة اإلضاءة    والنار أ  والغذائية أ 

ضـرورة تخـزين    إلـى   ) ١٩٩٨،  GCPF(مشغولة، كذلك تشير جمعية حماية المحاصيل العالمية        

المبيدات بصورة منفصلة ضمن مباني خاصة لذلك إذا أمكن، وأن تكون بعيدة عن بـاقي البضـائع                 

األخرى خاصة الغذائية منها، وأن يكون هناك إشارات تحذيرية لوجود مثل هذه المواد الخطرة فـي                

 .هذا المكان

 

من الطرق غير السليمة للـتخلص      العبوات الفارغة في الهواء الطلق      وإن عملية حرق بقايا المبيدات      

هي أكثر سمية من المبيدات األصـلية       و ومنها، حيث تنتشر السموم عند حرق هذه العبوات في الج         

، ويشير التجمع الدولي للجمعيات الوطنية لمصنعي المواد الكيماوية الزراعية          )٢٠٠٠عبد الحميد،   (

(GITAB, 1987)عملة والعبوات الفارغة عن طريـق   أن عملية التخلص من بقايا المبيدات المست

حرقها بحاجة إلى تصريح خاص من الجهات المختصة في منشئات مرخصة لذلك لتقليل المخـاطر               

 .من االنبعاثات الخطرة من هذه المواد

 

نقالُ عن قاسم إلى أن االستخدام الخاطئ للمبيدات يرافقـه إخـالل فـي    ) ٢٠٠٤البيطار،  (أشارت  و

 للنبـات   تما تخلفه من مشاكل معقدة من سمية المبيدا       وأعدائها الحيوية   وفة  التوازن الطبيعي بين اآل   

 .اإلنسانوالحيوان و

 

كذلك فان االستخدام المكثف وإن استخدام المبيدات يؤدي إلى تحطيم مجاميع وتعداد األعداء الطبيعية           

ل المبيـدات،   األعشاب لفع وللمبيدات أدى إلى تطور ظاهرة مقاومة الحشرات والممرضات النباتية          

 حيث تم ترتيب ظاهرة المقاومة كأحد المشاكل األربعة األولى في النواحي البيئية على مستوى العالم              

 ).٢٠٠٥عبد الحميد، (

 

هي نقل حبوب اللقاح من ألمتك إلى الميسم أحد التأثيرات المتبادلة           وتعتبر عملية التلقيح في النباتات      

عتبر الحشرات من بين الحيوانات الرئيسية التـي تقـوم بعمليـة    توالنباتات، والنافعة بين الحيوانات  

الـدبابير،  والفراش  والنحل الطنان   وأهم الحشرات التي تقوم بعملية التلقيح هي نحل العسل          والتلقيح  

بين الحشـرات   وتشير الدراسات إلى إن هناك ارتباطاً وثيقاً في بعض األحيان بين انتشار النباتات              و

التي يحـدد   ومن األمثلة الواضحة على ذلك بعض أنواع الفصيلة القرنية          والتلقيح،  التي تقوم بعملية    
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آخـرون،  ومجاهد  ( رقعة انتشارها في المناطق القطبية وجود النحل الطنان الذي يقوم بعملية التلقيح           

٢٠٠١.( 

رية حو(يشير  وخاصة النحل   وهناك تأثير سلبي للمبيدات الزراعية على الحشرات النافعة بشكل عام           

تموت طوائف النحل بعد تعرضـها  وأن معظم المبيدات ذات تأثير قوي على النحل         )١٩٩٤وطويل،  

 .خاصة عند القيام بالمكافحة بواسطة الطيران الزراعيوللمبيدات 

 

 : نتشير دراسة ملخص المسح الميداني لواقع الزراعة المروية في الضفة الغربية أو

 

المزارعون في منطقة الدراسة ممنوعة دولياً لما تحدثـه         من المبيدات التي يستخدمها     % ١٨ -

 .صحة اإلنسان مثل مبيد تيونكس، بنليت، مانبغان، سوبرسيدومن أخطار على سالمة البيئة 

من المزارعين ال يتقيدون بالتعليمات الموجودة على العبوات نظراً لوجودها بلغة غير            % ٦٥ -

ترة األمان، مما يؤدي إلى تلويث الثمار التـي         من المزارعين ال يتقيدون بف    % ٩٠ -. عربية

 .تضر بصحة المستهلك

من المزارعين يعتقدون بان تكرار تعرضهم للمبيدات أثناء الرش يطور لديهم المناعة            % ٤٧ -

 .ضد تلك المبيدات

من المزارعين الذين تمت مقابلتهم تعرضوا لخطر التسمم أثناء رشهم مبيـدات النيـت              % ٨ -

 .وتمارون

 .ار رش نفس المبيد لنفس اآلفة من قبل المزارعين حيث يؤدي إلى تطور ظاهرة المناعة تكر-

 . الكثير من المزارعين ال يحتفظون بالمبيدات في أماكن تخزين خاصة-

حرقها على جوانب المزرعة، مطلقة     ومن المزارعين يقومون بجمع العبوات الفارغة       % ٧٥ -

 .الغازات السامة

تلوث تلـك الميـاه   وقد تصل إلى قنوات الري      و على جوانب المزرعة     يقومون برميها % ٢٠ -

 ).١٩٩٨أريج، (

 

 : أثر استخدام المواد البالستيكية في الزراعة على البيئة والصحة العامة.٤,٥,٢
 

لقد عمد المزارعون إلى استعمال المواد البالستيكية لخلق ظروف بيئية تساعد على إنتاج محاصـيل               

 الطبيعية، ومن أجل توفير مياه الري تطلب استعمال المواد البالستيكية فـي             في غير وقت زراعتها   

إن كمية البالستيك المستخدمة في الزراعة المروية في        ) ١٩٩٨أريج،  (تشير  وتمديد شبكات الري،    
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 وتعتبر هذه الكمية كبيرة نسبة إلى المساحات المزروعة مما           طناً ٤١٧٣الضفة الغربية تقدر بحوالي     

 . التكثيف الزراعي العالي في الضفة الغربيةيشير إلى

 

إن األخطار البيئية الناتجة عن استخدامات البالستيك في الزراعة على البيئة قد تركزت في تشـويه                

تأثيرها على الثروة الحيوانية، فإذا تناولتها الماشية تراكمت في أمعائها مسببة           والمنظر العام،   والبيئة  

الغليالت، ( الزراعةو عند طمرها في التربة حيث تصبح عائقاً للفالحة          كذلك تحدث ضرراً  واختناقها  

٢٠٠٥(. 

 

  اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعيةدور ٦,٢

 

 .يعتبر اإلرشاد الزراعي من أهم أدوات تطبيق الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية

 

 :تدامة مفهوم الزراعة المس.١,٦,٢

 

تعنـي  وأصبحت عبارة االستدامة مستخدمة اآلن على نطاق واسع في مختلف المجاالت التنمويـة،              

فـي  و" عـدم السـقوط   واإلبقاء على جهد ما مستمراً بشكل متواصل، مع القدرة على البقاء            " لغوياً

يمكـن  ويعية  القدرة على استمرار اإلنتاج مع المحافظة على الموارد الطب        : الزراعة تعني االستدامة  

هي الزراعة القادرة علـى     " تعريفها نقالً عن المجموعة االستشارية حول األبحاث الزراعية الدولية        

المـوارد  وتحسـين البيئـة     وإدارة الموارد بشكل ناجح لتلبية الحاجات البشرية المتغيرة، مع صيانة           

 ).١٩٩٢ريجينتيز،ك، وآخرون، (المحافظة على سالمتها والطبيعية 

 

على أنها الزراعة التي تقوم على إدارة قاعـدة المـوارد الطبيعيـة             ) ٢٠٠٣التالوي،  (فها  قد عر و

هـذه الزراعـة   والمقبلة، واستمرار إشباع الحاجات البشرية الحاضرة  وصونها، بما يضمن تحقيق     و

 هي ال تتسبب في تدهور البيئة     والحيوانية  وتصون موارد األرض والمياه والموارد الوراثية النباتية        

 .مقبولة اجتماعياًوصالحة اقتصادياً وكما أنها مالئمة فنياً 

 

 ترجع المشاكل البيئية للبلدان النامية      (FAO)الزراعة لألمم المتحدة    ووفقاُ لتقارير منظمة األغذية     و

فيمـا  والقضاء على الغابـات،     والزيادة في زراعة المحاصيل     وبقدر كبير إلى استنزاف األراضي      

فـي  % ١٩وفي آسيا   % ٣٢ومن األراضي في إفريقيا     % ٤٣ر الصحراوية فان    يتعلق بالمناطق غي  

 .)١٩٩٢ك، وآخرون،  ريجينتيز،( أمريكا الالتينية تواجه خطر التصحر



 ٣١

 

رغم التدهور الذي تعرضت له هذه المـوارد        ومتنوعة،  ويزخر الوطن العربي بموارد طبيعية هائلة       

 تمد اإلنسان العربي بكل حاجياته، غير أنهـا فـي           هيوركيزة التنمية،   وفهي ال تزال أساس الحياة      

خصوصاً وتلعب الظروف المناخية القاسية     وإلى ترشيد إدارتها،    وتنمية مستدامة   وحاجة إلى صيانة    

البيئية فـي   وهشاشة النظم البيئية دوراً هاماً في التدهور الذي تتعرض له الموارد الطبيعية             والجفاف  

يرجـع ذلـك إلـى      و البشري يعد السبب الرئيسي في هـذا التـدهور           البالد العربية، إال إن النشاط    

يتجاهـل اآلثـار    واالستغالل المكثف غير المرشد للموارد الطبيعية الذي يفوق طاقتها االسـتيعابية            

يتمثل االستغالل الجائر الذي تتعرض له الموارد الطبيعيـة         والسلبية التي يخلفها على المحيط البيئي       

 :العربية في

 

 .مواد البناءوالشجيرات لتوفير الوقود وقتالع األشجار اوقطع  .١

 .المبكر نتيجة زيادة أعداد الماشيةوالرعي الجائر  .٢

الزحف العمراني األفقي غير المرشد على حساب البيئات الطبيعية التـي           والتوسع الزراعي    .٣

 .الغاباتوتشكل المراعي 

سرعة استنزاف الموارد المائيـة     وة  تكثيف استغالل الموارد البيئية المؤدية إلى إنهاك الترب        .٤

 .تملحهاوالصناعية والماء بالكيماويات الزراعية وتلوث التربة والسمكية وخاصة الجوفية 

 .خدمة األرض بأساليب خاطئةوحراثة األراضي الهامشية  .٥

صناعة البترول لتستعيد الغطـاء النبـاتي       وعدم معالجة األراضي الملوثة بمخلفات التعدين        .٦

 ). ٢٠٠٣بلوم، (

 

االقتصـادية  وهي المتعلقـة باإلنتاجيـة      ويمكن النظر إلى ثالثة أبعاد للتنمية الزراعية المستدامة         و

 .االيكولوجيةو

 

السكاني  وعالقة ذلك بالنم  والمائية المتاحة   وفيما يتعلق بالبعد اإلنتاجي فيتمثل في الموارد األرضية         

ذلك من حيث نوعيـة     و لتحقيق االستدامة    أسلوب استغالل هذه الموارد، فاألرض هي أهم العناصر       و

االسـتعمال  والمياه أهم العوامل المحددة لتحقيق األمن الغذائي،        والمحافظة عليها   وخصوبتها  والتربة  

من ثم تدهور التربة    وتبديد للموارد المائية    وما يتبعها من إسراف     وغير الكفء للمياه    وغير الرشيد   

أما البعد االقتصادي فانه يراعى لتحقيق الزراعة المسـتدامة         ،  القلويةوالملوحة  ونتيجة مشاكل الغدق    

فوائدها للمجتمع بصورة مطلقة على األمـد       وإتباع نظم زراعية قادرة على المحافظة على اإلنتاجية         

خاصـة  ويراعي عدم اإلسراف فـي اسـتخدام التقنيـات الحديثـة            : أما البعد االيكولوجي  ،  الطويل
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بيدات لعالقة ذلك بتلوث البيئة، إذ أن الزراعة المستدامة يجب أن توفر            الموالكيماويات مثل األسمدة    

 .)١٩٩٧المنظمة العربية للتنمية الزراعية، (صحي وغذاء آمن 

نجاح، فـال   وعموماً يتطلب تحقيق التنمية الزراعية المستدامة قيام اإلرشاد الزراعي بدوره بفاعلية            و

األساس فـي    ولما كان العنصر البشري ه    وكفئ،  جهاز بحثي زراعي    وبد من وجود جهاز إرشادي      

بنـاء قـدرات المنتجـين      واستدامتها فالسبيل إلى تحقيق ذلك بالتركيز على تنميـة          وإحداث التنمية   

إعالمية متكاملة تهدف إلـى تعلـيمهم       وذلك بوضع برامج إرشادية     والسكان الريفيين،   والزراعيين  

 ).١٩٩٧المنظمة العربية للتنمية الزراعية، (الطبيعية األفكار للحفاظ على بيئتهم ومدهم بالمعارف و

 

 :)IPM( المكافحة المتكاملة .٢,٦,٢

 

نوعيـة  والتربة  ويهدف استخدام هذه الطريقة للحد من اآلثار السلبية للمبيدات على التوازن البيئي،             

ـ              ذ السياسـات   المياه، ولما كان العمل اإلرشادي الزراعي من أهم الوسائل واألدوات التنمويـة لتنفي

إرشـاد   وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فإن دور اإلرشاد الزراعي ه   ووالتوجهات الزراعية نح  

تقليل مدخالت اإلنتاج   و من خالل تطبيق البرامج الزراعية التي تسعى إلى زيادة اإلنتاج            نالمزارعي

 (IPM) دارة المتكاملة لآلفات أن برنامج اإل)٢٠٠٥الغليالت، ( من المواد الدخيلة على البيئة، وذكر

يعتبر من البرامج التي تساعد في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتي تعـرف بأنهـا عمليـة                 

غيرها من طرق   واستخدام مختلف الطرق للتحكم بالحشرات واألمراض مثل طرق المكافحة الحيوية           

 .استخدام المكافحة الكيميائية بشكل مرشدوالمكافحة األخرى، 

 

طريقة المكافحة المتكاملة نقالً عن حسن على أنها عبارة عـن نظـام             ) ٢٠٠٦ياسين،  (قد عرف   و

أضرارها عن طريق استخدام جميع وسائل المكافحة من مكافحة         والسيطرة في أعداد اآلفات     وللتحكم  

ـ           وتشريعية  وميكانيكية  وزراعية   يق حيوية باإلضافة إلى المكافحة الكيماوية التي تسـتخدم فـي أض

االجتماعيـة  وفي توافق مدروس بما يحقق أعلى نتيجة مرجوة في النواحي االقتصـادية             والحدود،  

 .البيئيةو

 

 يجب اتخاذ القرارات فيها بشكل مدروس للحصـول         ةبأنها استراتيجي ) ٢٠٠٣التالوي،  (قد عرفها   و

 . بشكل مؤقتال تعتمد على إجراءات تقتصر على مكافحة اآلفةوعلى نتائج مكافحة بعيدة المدى 
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أدراك ذاك النظـام    ووأن تحقيق نجاحات في األدوات المتكاملة لآلفات ال يتأتى إال من خالل فهـم               

اسـتراتيجيات  وتخطيط هذا النظام بما يتماشى مـع سياسـات          والبيئي الزراعي محل االهتمام، بل      

 . إدارتهاوالزراعة المستدامة بما فيها مجابهة اآلفات 

 

 :لمتكاملة لآلفات يتطلبإن نظام المكافحة ا

 

 .تقليل مشاكل اآلفات والتخطيط لمنع أ .١

 .التعلم عن كيفية تعريف اآلفات .٢

 .استكشاف البيئات المحلية .٣

 .الجودة للمحصول محل االهتماموالتي ترتبط باإلنتاجية وتحديد الحدود الحرجة للضرر  .٤

السـلوكية  والحيويـة   وة  الطبيعيوالزراعية  والتنسيق بين طرق المكافحة المختلفة الوراثية،        .٥

 .)٢٠٠٦ياسين، ( الكيماوية بما يحقق التأثيرات المناسبةو

 

 تقنيات مكافحة اآلفات الزراعيةوتتكون برامج المكافحة المتكاملة لآلفات من مجموعة من أساليب و

 :أن المكافحة المتكاملة لآلفات تتكون من الطرق التالية

 

القضاء على بقايا   والدورة الزراعية،   وقاومة لآلفات،    أألصناف النباتية الم   :الطرق الزراعية  •

تنظـيم  والنظافـة،   والتسميد،  وتغيير مواعيد الزراعة،    وتجهيز األرض،   وحرق  والنباتات،  

المصائد النباتية، فإذا أحسن االستفادة من هذه الوسائل الزراعية أمكن التغلب علـى             والري،  

 .من اآلفات% ٩٠أكثر من 

 .غيرهاوالشباك، المصائد واستبعاد اآلفات بالحواجز واإلتالف اليدوي، : الطرق الميكانيكية •

المصـائد  والطاقـة   والرطوبـة   والبرودة  واالستفادة من تغيرات الحرارة     : الطرق الطبيعية  •

 .الموجات الصوتيةوالضوئية 

 .نشرهاوإكثارها وإدخال األعداء الطبيعية لآلفات وحماية : الطرق الحيوية •

 .نشر اآلفات غير المتوافقة وراثياًوإكثار : الطرق الوراثية •

 .الحجر الزراعي: الطرق التشريعية •

عبـد الحميـد،    ( الجاذبات، والطاردات، والمعقمات، ومثبطات النمـو     : المكافحة الكيميائية  •

٢٠٠٠(. 
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فال بد من االنتباه إلى عدم اللجوء الستخدام المبيدات إال عند الضـرورة علـى أن يكـون قـرار                    

 .ليس الوحيدوالخيار األخير استخدامها 

 

تأتي مساهمة المكافحة المتكاملة لآلفات من عملية استدامة الموارد من خـالل تلبيتهـا لمتطلبـات                

الصحية، فاالستدامة البيئية تنبع من العملية الحيويـة غيـر الملوثـة            واالجتماعية  والعوامل البيئية   

لعناصر البيئة، أما االستدامة االجتماعية فتنبع مـن        التجديد الذاتي   وبالمواد الكيماوية لمكافحة اآلفة     

المجتمـع  ويمارسون هذا النظام على مستوى المزرعـة  وكون المزارعين أنفسهم هم الذين يملكون  

 .المحلي

 

 أما االستدامة االقتصادية لنظام المكافحة المتكاملة لآلفات تنبع من إن برامج المكافحـة المتكاملـة               

 من اعتماد المزارعين على المدخالت الخارجية من المبيدات الكيماوية، كذلك           لآلفات الزراعية تقلل  

 واالعتماد على طرق المكافحـة      تحسين النوعية للمحصول إضافة إلى تقليل االستيراد من المبيدات        

 ).٢٠٠٦ياسين، ( البديلة

 

 :امة سياسات تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية ودوره في التنمية المستد.٣,٦,٢

 

التي تلبي حاجات الحاضر بدون تخفيض تلبيـة        وإن الزراعة المستدامة جزء من التنمية المستدامة        

حيث إن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى تحقيق التنمية المسـتدامة           وحاجات أجيال المستقبل،    

لتطـور  تحقيـق ا  وتشـجيع   والمحافظة على نوعيتهـا،     وفي فلسطين من خالل تحسين جودة البيئة        

يحافظ على نوعية البيئة، فقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية         واالجتماعي الذي يحسن    واالقتصادي  

اتخاذ القرارات لتحقيـق    وبالمصادقة على سياسة التقييم البيئي الفلسطينية، حيث يعتبر أداة للتخطيط           

ديـد المشـكالت البيئيـة     بصورة رئيسية علـى تح يالتنمية المستدامة، حيث يركز تقييم األثر البيئ     

 .الممكنة حدوثها نتيجة القيام بمشروع معين والموجودة أ

 

 :يهدف تقييم األثر البيئي حسب سياسات تقييم األثر البيئي الفلسطيني إلىو

 

القـيم  وعدم تأثر االحتياجـات األساسـية       وضمان نوعية الحياة المالئمة بمختلف جوانبها        •

 . للمواطنين بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويريةالتاريخيةوالثقافية واالجتماعية 

ذلك بضمان قدرة الطبيعة على تخلـيص نفسـها مـن           والمحافظة على العمليات الطبيعية      •

 .المؤثرات السلبية فيها
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الطبيعة الجمالية، باإلضافة إلى المحافظـة علـى االسـتخدام          والحفاظ على التنوع الحيوي      •

 .المستدام للمصادر الطبيعية

منع األضرار البيئية الدائمة الناجمة عن      وتخفيف األضرار غير الدائمة     و على تقليص    العمل •

 ).٢٠٠٠وزارة شؤون البيئة الفلسطينية، (النشاطات التطويرية 

 

 : التنوع الحيوي، مفهومه ودوره والعوامل المؤثرة عليه.٤,٦,٢

 

يعرف التنوع الحيـوي بنـاء علـى        ويعتبر التنوع الحيوي ركناً أساسيا في الزراعة الرفيقة بالبيئة          

بأنها تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافـة المصـادر بمـا فيهـا الـنظم                 : اتفاقية ريو 

بذلك والمركبات االيكولوجية التي تعد جزءاً منها،       واألحياء المائية   والبحرية  وااليكولوجية األرضية   

يعني التبـاين   و االيكولوجية، فهناك التنوع الجيني      النظموبين األنواع   ويتضمن التنوع داخل األنواع     

هناك التنوع  ومعلوم فان هذه الجينات تتناقلها األجيال،        وكما ه وخصائصها،  وفي الجينات الوراثية    

هناك أيضا تنوع الـنظم     ويعني التباين في األنواع لكافة للكائنات الحية على األرض،          وبين األنواع   

لكل منهـا   و (Habitat)لنظم البيئية، فكل نظام بيئي يحتوي على موطن         تعني التباين في ا   والبيئية  

صفاتها البيئية الخاصة، فإذا نظرنا إلى هذه المستويات الثالثة فنجدها متداخلة على شـكل دوائـر،                

فالدائرة الكبيرة هي النظام البيئي الذي يحتوي أنواعا من الكائنات الحية، كل منهـا لهـا صـفاتها                  

يبرز وجود الجينات الوراثية في النوع أهمية كبيرة في صيانة هذا المخـزون             ولجينية  ا والوراثية أ 

 ).٢٠٠٣التالوي، (بالتالي حفظ التنوع الحيوي والوراثي 

 

مـن  وإن موقع فلسطين كجزء من الهالل الخصيب جعل من تاريخها مولداً للحضارات اإلنسـانية               

الحيوانية، فبـالرغم مـن المسـاحة الجغرافيـة         وية  أرضها مخزناً طبيعيا متميزا بالموروثات النبات     

السـهلية،  وأقاليم متنوعة منهـا الصـحراوية، الجبليـة،         والصغيرة لفلسطين إال أنها تتمتع ببيئات       

المورثات الجينيـة   والساحلية، فإن تواجد النظم البيئية المختلفة يساعد في تشكل المصادر الطبيعية            و

قد وغربة بشكل خاص مصدراً فريداً بمكنوزاته الطبيعية الحيوية،         الضفة ال وتعتبر فلسطين   . تعددهاو

غناها، فمن أهم هـذه العوامـل، موقـع         والحيوانية  وأسهمت عوامل كثيرة في تنوع الحياة النباتية        

إفريقيا، فهي افريقية الجيولوجيـا آسـيوية       وفلسطين المميز حيث أنها تشكل نقطة االلتقاء بين أسيا          

الحيوانـات فالغابـات    وياة الفلسطينية على نتاج المكونات الطبيعية من النباتات         الموقع، وتعتمد الح  

المراعي التي تحتوي التنوع الحيوي تعكس المستوى الحياتي الفلسطيني بما في ذلك االقتصـادي              و

الطـب  والصحي فان هذه النظم الطبيعية توفر الدعم للعديد من النشاطات اإلنسـانية كالزراعـة               و

 ).١٩٩٧قمصية، وإسحاق (غيرها والسياحة والتجارة والصيدلة، و
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 :يمكن إجمال األسباب التي أدت إلى استنزاف موارد الحياة البرية في فلسطين إلىو

 

التـي تسـتخدم مـن قبـل االحـتالل          وخاصة الثقيلة منها    واستخدام المركبات الميكانيكية     -

 .التربةواإلسرائيلي بتأثيرها المدمر للغطاء النباتي 

تـدمير  وما يتسبب به ذلك من قطع لألشـجار         وف العمراني على المناطق الخضراء      الزح -

 .بالتالي تدمير التنوع الحيويوالمناطق الحرجية 

 .الرعي الجائر -

 .)١٩٩٧مركز المعلومات الفلسطيني، (استنزاف الموارد المائية  -

 

 : بعض الممارسات الزراعية السلبية على البيئة والزراعة المستدامة.٥,٦,٢

 

 .هناك العديد من الممارسات الزراعية الخاطئة والتي اعتاد بعض المزارعين على ممارستها

 

 :حراثة وزراعة األراضي المنحدرة والهامشية ..٥,٦,٢1

 

من الممارسات الزراعية الخاطئة بغية زيادة مساحة األراضي الزراعية، قام السكان منـذ القـدم               و

أن هـذا   ) ١٩٨٦نحـال،   ( يشيرومنحدرة بمحاصيل الحبوب،    زراعة األراضي الجبلية ال   وبحراثة  

كذلك زراعة  وملم   ٢٠٠خاصة زراعة األراضي الهامشية التي تقل أمطارها عن         والنمط الزراعي   

كذلك الحراثة باتجاه االنحدار من أهم األسباب التي تـؤدي          والمنحدرات الجبلية بمحاصيل الحبوب     

ن الحراثة باتجاه االنحدار يسبب ضـياع التربـة         أ حيث   إلى تصحر األراضي في البلدان العربية،     

ن إتباع هذا النمط من الحراثة باتجاه االنحدار يعود بالدرجة األولى إلـى              أ ويبدوانجرافها،  والمياه  و

 .تجزئتهاوصغر الحيازات الزراعية 

 

يـادة  كذلك تسوية سطحها تـؤدي إلـى ز       ويشير المصدر السابق نفسه أن الحراثة العميقة للتربة         و

أدى كذلك إلـى تشـكيل      وحساسيتها لالنجراف الريحي، مما يسبب انخفاضاً شديداً في خصوبتها،          

شدة زوابع الغبار التي أصبحت مألوفة فـي        وإلى زيادة عدد    والكثبان الرملية في األراضي الرملية      

 .المناطق الجافة

 

 :لة الكيميائيةعدم التقيد بفترة األمان والتركيز المناسب أثناء المعام ..٥,٦,٢2



 ٣٧

 

لـذلك مـن    وحـدين،    وإن االعتماد على المبيدات في مكافحة اآلفات الزراعية يعتبـر سـالحاً ذ            

التخلص قـدر   واالستفادة من مزايا المبيدات      والضروري عند التفكير باستخدام المبيدات االتجاه نح      

ي المتخصص للتعرف   يحتاج المزارع إلى المساعدة من قبل المرشد الزراع       واإلمكان من مساوئها،    

انه يجب مراعاة بعض األمـور      ) ١٩٩٤طويل،  وحورية  ( على زمن القيام بعملية المكافحة، يشير     

 إلى استخدام المبيدات الحشرية إال عند وصول اإلصابة إلى مستوى العتبة            ءهي عدم اللجو  والهامة  

الموجودة فـي بطاقـة     وجة   بالتركيز المنصوح باستعمالها من قبل الشركة المنت       داالقتصادية، والتقي 

التي تختلف حسب المبيـد   وجني المحصول   وكذلك احترام فترة األمان بين آخر معاملة        والتعليمات،  

هذه الناحية مهمة جـداً لضـمان       وطبيعة النبات المعامل من جهة أخرى،       وقابليته للتحلل من جهة     و

عـدم إلحـاق    وح به عالميـا،     مسمو وعدم بقاء المبيد على المحاصيل الزراعية بكمية اكبر مما ه         

 .األشجار المثمرةوخاصة في فترات األزهار للمحاصيل والضرر بالنحل 

 

 : عدم إتباع الدورة الزراعية ..٥,٦,٢3

 

إتبـاع نظـام زراعـة      ومن الممارسات الزراعية الخاطئة هي عدم إتباع دوره زراعية مناسـبة            و

سباب التي تؤدي إلى تدهور خصـوبة        من بين األ    أن )١٩٨٦نحال،  (المحصول الواحد حيث يشير     

 نظام زراعة المحصول الواحد على مدى عشرات السـنين،          تباعإ وبالتالي إلى تصحرها ه   والتربة  

وأن اإلدارة الحكيمة لألراضي الزراعية تهدف إلى استثمارها بغية الحصول على أفضل مردود كماً              

لبيولوجية الضرورية لسـالمة األنظمـة      على التوازنات ا  ونوعاً مع المحافظة على خصوبة التربة       و

البيئية الزراعية، فيجب على اإلنسان إن يتبع الستثمار األراضي الزراعية سياسة نابعة من فكـرة               

المحافظة على استمرار توازن البيئة، فيجب االهتمام بتعدد المحاصيل في دوره زراعية متوازنـة،              

اعة المتعددة المحاصيل التي تتـوالى فـي دورة         فقد دلت التجارب في كثير من دول العالم أن الزر         

تخفف جداً من ضياع األمطار،      وعلى خصوبتها   وزراعية متوازنة تساعد في المحافظة على التربة        

علـى تـوازن    والحيوانية في التربـة     وأن لهذا التعدد في المحاصيل انعكاس على الحياة النباتية          و

في المقابل فان الزراعات وحيـدة المحصـول        ولتربة،  على الخواص الفيزيائية ل   والعناصر الغذائية   

المتكررة على نفس األرض قد حرمت التربة من التسميد العضوي الناتج عن مخلفات الحيوانـات               

يكتفي المزارع عندها بالتسميد الكيمـاوي حيـث        ومخلفات النباتات المتنوعة،    واألسمدة الخضراء   و

يؤدي وإلى درجة ال تستطيع أن تلعب دورها في التربة          يؤدي إلى إضعاف الكائنات الحية في التربة        

حركـة  وما يتبعه من تدهور في خواص التربة الفيزيائية من حيث التهويـة             وإلى تهديم بنية التربة     

 .امتصاص الماء



 ٣٨

 

 إن زراعة محصول واحد لسنوات متتالية يؤدي إلى اإلخـالل بـالتوازن             )٢٠٠٤البيطار،  ( تشير  

األمراض الزراعية التي تصيب ذلك المحصول تتكاثر       وكذلك فان اآلفات    وية  الدقيق للعناصر الغذائ  

 .يزيد الحاجة إلى استخدام المبيدات الزراعيةويزداد تأثيرها على اإلنتاج و

 

  الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة٧,٢

 

ضوع الدراسة،  يستعرض الباحث في هذا القسم بعض الدراسات والبحوث السابقة والتي تناولت مو           

الوعي البيئـي    ووبشكل عام هناك نقص بالدراسات والبحوث السابقة التي تناولت المعرفة البيئية أ           

للمرشدين الزراعيين على مستوى الوطن العربي، ولكن هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت             

 .لمعلمينالمعرفة البيئية والوعي البيئي لشرائح اجتماعية ومهنية أخرى كالطالب وا

 

 :وسيتم تناول أهم هذه الدراسات

 

 :)٢٠٠٤البيطار، ( دراسة. 1.7.2

 

 دراسة تحت عنوان دراسة مقارنة الوعي البيئي لدى المرشدين الزراعيين العاملين في القطـاعين              

 . في األردنالعام والخاص

 

راعية التي تنسجم مع    هدفت الدراسة إلى قياس درجة الوعي البيئي بالمفاهيم البيئية والممارسات الز          

اعتبارات حماية البيئة لدى المرشدين الزراعيين ومقارنة درجة الوعي للمرشـدين العـاملين فـي               

القطاع العام وشركات بيع المدخالت الزراعية في القطاع الخاص، وإيجاد عالقة درجـة الـوعي               

 االجتماعية، ومنطقة   مثل الجنس، والعمر، والحالة   (البيئي ببعض الخصائص الديموغرافية للمرشدين    

العمل، والخبرة الزراعية، والخبرة باإلرشاد، والهدف من اإلرشاد، ومجـال العمـل اإلرشـادي،              

 ).والمشاركة بالدورات التدريبية، ومصادر المعلومات البيئية

 

 فقرة، وبعد التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، تم تطبيقهـا            ٦٢أعدت الباحثة استبانة مكونة من      

 مرشدا من القطاعين العام والخاص حيث كانت نتـائج الدراسـة علـى        ١١٩ينة تتكون من    على ع 

 :الشكل التالي

 



 ٣٩

أظهرت النتائج أن درجة الوعي لدى المرشدين العاملين في القطاعين العام والخاص كانت              -

متقاربة إال أنها كانت أعلى نسبيا لدى مرشدي القطاع العام منها لـدى مرشـدي القطـاع                 

ولمرشـدي  % ٨٤يث بلغ متوسط درجة الوعي اإلجمالي لمرشدي القطاع العام          الخاص، ح 

 %.٧٩القطاع الخاص 

كما وجد أن لبعض الخصائص الديموغرافية أثرا على درجة الوعي البيئي للمرشد الزراعي              -

كمنطقة العمل، والتخصص الزراعي، والتفرغ للوظيفة الميدانية، والهدف مـن اإلرشـاد،            

بعة، والمشاركة في الدورات التدريبية، حيـث كـان المرشـدون ذوي            وطرق اإلرشاد المت  

كـذلك المرشـدون    . تخصص االقتصاد الزراعي أقل وعيا من ذوي التخصصات األخرى        

اإلداريون والميدانيون كانوا أكثر وعيا من المرشدين المتفرغين للوظيفة اإلرشادية الميدانية،           

ية من المملكة أقل وعيا من العاملين في المناطق         وكان المرشدين العاملين في المنطقة الجنوب     

وتبين أن العمل في مجال     . الشمالية والوسطى، وأكثرهم وعيا العاملين في المنطقة الشمالية       

األعالف له أثر سلبي علـى درجـات وعـي           والفاكهة أ  وإرشادي واحد كإنتاج الخضار أ    

ي حال العمل في أكثر من مجـال        المرشدين بشكل عام، في حين أن األثر قد يكون ايجابيا ف          

 .دين لظروف تزيد من خبرتهم ووعيهمشفي الوقت نفسه، ألن ذلك يعرض المر
 
 :وقد أوصت الدراسة بما يلي -
 

 .يالء االهتمام من قبل المؤسسات اإلرشادية بالقضايا البيئية العامة وما يستجد منهاإ -١

لدرجة األولى علـى المرشـدين      توعية المرشدين بالقضايا البيئية بشكل عام، والتركيز با        -٢

 .الميدانيين وذوي تخصص االقتصاد الزراعي

تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لتوعية المرشدين بدورهم التعليمـي فـي تحقيـق              -٣

 . الزراعة المستدامة

 

 :)٢٠٠٥الغليالت، (دراسة الغليالت . 2.7.2

 

ادي األردن وتطبيقاتهـا فـي اإلرشـاد    قضايا البيئة الريفية في و و بعنوان اتجاهات المزارعين نح 

 :الزراعي

 

قضايا البيئة الريفية وتحليل عالقتها مع خصائصهم        وهدفت الدراسة لقياس اتجاهات المزارعين نح     

 .الديموغرافية واالقتصادية، وتحديد مصادر معلومات المزارعين حول قضايا البيئة



 ٤٠

 

محور االتجاهـات البيئيـة     : ر فرعية وهي   فقرة وتضم أربعة محاو    ٧٩تم إعداد استبانة مكونة من      

أسـتخدم الباحـث مقيـاس ليكـرت        . العامة، ومحور المعرفة، ومحور االتجاه، ومحور الممارسة      

 . منتج زراعي١٢٠الخماسي، وبعد التأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على 

 :أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

 

 .ضمن الوعي المتوسط لجميع محاور الدراسةإن النسبة األكبر من المزارعين كانت  -١

وجد أن هنالك أثر لبعض الخصائص الديموغرافية واالقتصادية على درجة الوعي البيئـي              -٢

للمزارعين، كصغر العمر، وسنوات الخبرة القليلة، وارتفاع مستوى التعليم، والتخصص في           

ن األصغر سنا أكثـر     حيث وجد أن المزارعي   . تنويع المحاصيل المزروعة  وزراعة الفواكه أ  

وعيا، ووجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ودرجات الوعي البيئي، ويشير هـذا إلـى               

الدور الذي يلعبه التعليم في تنمية الوعي البيئي للمزارعين، وتبين أن المزارعين المـالكين              

وعة فـي   للحيازة الزراعية أكثر وعيا، وكان هناك أثر ايجابي في إتباع نمط الزراعة المتن            

 . زيادة الوعي البيئي

أظهرت النتائج تفاوتا في درجات متابعة المزارعين لمصادر المعلومات، فقد وجد أن درجة              -٣

متابعة المزارعين كانت متوسطة للمرشدين في شركات المدخالت الزراعية، والمـزارعين           

بقية المصادر  اآلخرين والتلفاز واإلذاعة والصحف والنشرات، وكانت درجة المتابعة قليلة ل         

وهي المرشدون العاملون في وزارة الزراعة والمجالت والكتب والجمعيـات والمؤسسـات            

 .البيئية

كانت درجة استفادة المزارعين من مصادر المعلومات متوسطة لكل من التلفاز والمزارعون            -٤

 . اآلخرون واإلذاعة، أما باقي المصادر فكانت نسبة االستفادة منها قليلة

 

اسة بضرورة تفعيل المفاهيم واألبعاد البيئية في األنشطة اإلرشادية، وتأهيل المرشـدين            أوصت الدر 

يساعد في تطبيق التقنيات السليمة فنيا وبيئيا، واستخدام الوسائل العامـة فـي              والزراعيين على نح  

ـ     .التوعية البيئية في المجاالت التي ترجع إلى نقص المعرفة البيئية          ية واستخدام الوسـائل الشخص

الفردية والجماعية في المجاالت التي تتطلب تغيير االتجاهات والممارسات التـي ال تنسـجم مـع                

متطلبات الحفاظ على البيئة، كما أوصت الدراسة إلى ضرورة التعاون مع أجهزة البحث في تطوير               

 .ونشر تقنيات صديقة للبيئة

 

 :)١٩٩٨مطاربة، (مطاربة دراسة . 3.7.2



 ٤١

 

البيئة الفلسطينية، حيث هدفت الدراسة إلى       و طلبة جامعة النجاح الوطنية نح      تحت عنوان اتجاهات  

التعرف على هذه االتجاهات والتعرف كذلك على عالقتها مع بعض المتغيرات مثل الجنس والكليـة    

 طالبا وطالبة من جامعة النجاح الوطنية تم اختيارها         ٢٣٤تكونت عينة الدراسة من     . ومكان اإلقامة 

 فقرة مصنفة إلـى     ٤٠ائية منتظمة، وصمم الباحث مقياسا لالتجاهات البيئية مؤلفا من          بطريقة عشو 

خمسة مجاالت تتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية، والتلوث، واالنفجار السكاني، والتوازن البيئـي،            

 .وحماية البيئة الفلسطينية
 

ابية، حيث بلغت النسبة المئوية     وقد أشارت النتائج إلى أن اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية ايج          

البيئـة الفلسـطينية     ووكذلك تبين أنه ال توجد فروق في اتجاهات الطلبة نح         % ٧٢لهذه االتجاهات   

البيئة تعزى إلى التخصـص حيـث أن         وتعزى للجنس، وكذلك وجد فروق في اتجاهات الطلبة نح        

ـ           ه ال توجـد فـروق فـي        التخصصات العلمية يكون االتجاه أعلى من بقية التخصصات، ووجد أن

 .البيئة تعزى إلى مكان اإلقامة الدائم واتجاهات طلبة جامعة النجاح نح

  

 :)١٩٨٨صباريني وعودة والخليلي، (دراسة . 4.7.2

 

 حيث قاموا بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى المعلومات البيئية الموجودة لدى طلبـة جامعـة            

المعرفة باختالف الجنس والكلية والمستوى التعليمـي،       اليرموك بمفهومها الشامل، وهل تختلف هذه       

 طالبا وطالبة من كليات الجامعة في مختلف سنوات الدراسة وفي           ١٣٥٤وتكونت عينة الدراسة من     

وقـد أشـارت نتـائج      .مختلف الكليات، وأستخدم الباحثون قائمة للمعلومات البيئية كأداة لدراسـتهم         

ى طلبة جامعة اليرموك أدنى من المستوى المتوسط، وأشـارت          الدراسة إلى أن المعلومات البيئية لد     

نتائج الدراسة إلى تفوق الطلبة الذين يدرسون مساق التربية البيئية وطلبـة الكليـات العلميـة فـي                  

 المساق وطلبة الكليات اإلنسانية، كما أشارت       نمستوى المعلومات البيئية من أقرانهم الذين لم يدرسو       

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المسـتويات المختلفـة ولصـالح             النتائج إلى وجود إلى     

المستويات الدراسية العليا في الجامعة، ولم تظهر فروق بين الذكور واإلناث في مستوى المعلومات              

 .    البيئية

 

 ملخص الدراسات السابقة 8.2

 

 :يستخلص الباحث من الدراسات السابقة النقاط التالية



 ٤٢

 

المستهدفة في الدراسة فبعض هذه الدراسات اسـتهدفت المرشـدين الـزراعيين            تنوع الفئة    •

، )٢٠٠٥الغلـيالت،   (وبعضها أستهدف المـزارعين كدراسـة       ) ٢٠٠٤البيطار،  (كدراسة  

) ١٩٩٨مطاربـة،   (ستهدف طالب الجامعة بمختلف الكليات الدراسية كدراسـة         اوبعضها  

 ).١٩٨٨صباريني وعودة والخليلي، (ودراسة 

 

 أغراض الدراسات السابقة بتنوع أهدافها حيث سعى بعضها إلى قياس الوعي البيئي             تنوعت •

الجنس، (وربطها ببعض الخصائص الديموغرافية والمهنية مثل       ) ٢٠٠٤البيطار،  (كدراسة  

والعمر، والحالة االجتماعية، ومنطقة العمل، والخبرة الزراعية، والخبـرة فـي اإلرشـاد،             

العمل اإلرشادي، والمشاركة بالدورات التدريبية، ومصـادر       والهدف من اإلرشاد، ومجال     

، )٢٠٠٥الغليالت،  (وبعضها هدف إلى قياس االتجاهات البيئية كدراسة         ).المعلومات البيئية 

وربطها ببعض الخصائص الديموغرافية، وبعضها هدف إلـى        ) ١٩٩٨مطاربة،  (ودراسة  

) ١٩٨٨ي وعـودة والخليلـي،   صـبارين (التعرف إلى مستوى المعلومات البيئية كدراسـة   

الجنس، والمستوى التعليمي، والكلية التـي يـدرس بهـا          (وربطها ببعض الخصائص مثل     

 ). الطالب

 

تنوعت األدوات التي تم جمع البيانات بواسطتها في تلك الدراسـات، ولكـن جميـع هـذه                  •

ـ               ا الدراسات اعتمدت على مقياس لجمع المعلومات ولكن أختلف تصميم هذا المقيـاس تبع

للهدف من الدراسة، فبعض هذه الدراسات استخدم مقياس أطلق عليه مقياس الوعي البيئـي              

 عبارة بيئية وزراعية، وبعض هـذه       ٦٣حيث تضمنت على    ) ٢٠٠٤البيطار،  (مثل دراسة   

حيث استخدم  ) ٢٠٠٥الغليالت،  (الدراسات استخدم مقياس لقياس االتجاهات البيئية كدراسة        

 رئيسية وهي محور االتجاهات البيئية العامة، ومحور المعرفة،         مقياس تضمن أربعة محاور   

حيـث قـام الباحـث      ) ١٩٩٨مطاربة،  (وكذلك دراسة   .ومحور االتجاه، ومحور الممارسة   

بإعداد مقياس لالتجاهات البيئية مقسم على أربعة مجاالت تتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية            

وبعض هذه الدراسات    . وحماية البيئة الفلسطينية   والتلوث واالنفجار السكاني والتوازن البيئي    

الصباريني (قام بإعداد مقياس للمعرفة البيئية يتكون من قائمة من المعلومات البيئية كدراسة             

 ).١٩٨٨وعودة والخليلي، 

 

أن درجـة   ) ٢٠٠٤البيطـار،   (فقد أظهرت دراسـة     وعند استعراض نتائج هذه الدراسات       •

ع العام كان أعلى من مرشدي القطاع الخاص بنسبة قليلة،          الوعي البيئي لدى مرشدي القطا    



 ٤٣

وجميعها كانت ضمن الوعي المتوسط حيث لم يكن هناك أثر معنوي لمتغيـرات الجـنس،               

والعمر، ومنطقة العمل، والحالة االجتماعية، والخبرة الزراعية، والخبـرة فـي اإلرشـاد،             

 لمتغيرات منطقة العمل حيـث       البيئية، في حين كان هناك أثر معنوي       تومصادر المعلوما 

 التخصص الزراعي حيـث     ركانت لصالح العاملين في المناطق الشمالية والوسطى، ولمتغي       

 .كان المرشدون ذوي تخصص االقتصاد الزراعي أقل وعيا بيئيا من بـاقي التخصصـات             

وكان هناك أثر لمتغير التفرغ للوظيفة اإلرشـادية الميدانيـة لصـالح المرشـدون غيـر                

ون للوظيفة الميدانية، أي أن المرشدون الذين يجمعون العمل اإلرشـادي الميـداني             المتفرغ

واإلداري كانوا أكثر وعيا، وكان هناك أثر لمتغير المشاركة بالدورات التدريبيـة لصـالح              

كان النسبة األكبر من المزارعين ضمن الوعي       ) ٢٠٠٥الغليالت،  (وفي دراسة    ،المشاركين

 لبعض الخصائص الديموغرافية للمزارع علـى درجـة الـوعي      هناك أثر  نالمتوسط، وكا 

البيئي لديه كالعمر لصالح العمر األكبر وسنوات الخبرة لصالح األكثـر خبـرة ومسـتوى               

التنوع في الزراعـة    والتعليم لصالح األكثر تعليما، والتخصص في زراعة محصول واحد أ         

 . ألكثر من محصول حيث كانت لصالح التنوع في الزراعة

 

 االستفادة من الدراسات السابقة  ٩,٢

 

استفاد الباحث من أدب الدراسات السابقة في تصميم الدراسة، كما أنه قد تم تصـميم أداة الدراسـة                  

لقياس المعرفة البيئية بالرجوع إلى الدراسات السابقة، حيث تم االستفادة من بعض العبارات البيئيـة        

 .في إعداد مقياس المعرفة البيئية) ٢٠٠٤، البيطار(في الدراسات السابقة وخاصة دراسة
 

  تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  ١٠,٢
 

وتتميز هذه الدراسة بأنها تتضمن المعرفة البيئية لدى العاملين في مجال اإلرشاد الزراعـي، لمـا                

تمع التـي   للجانب المعرفي األهمية القصوى في تنمية الوعي البيئي للمرشد وبالتالي لدى فئات المج            

يستهدفها المرشد الزراعي، وكذلك فهذه الدراسة تجرى ألول مرة في فلسطين من كونها تسـتهدف               

 . المرشدين الزراعيين

 

وتتميز هذه الدراسة أيضا بربط مستوى المعرفة البيئية بعدد من الخصائص المهنية والديموغرافيـة              

لزراعي والمؤهل العلمي والخبـرة     للمرشد الزراعي مثل الجنس والعمر وجهة العمل والتخصص ا        



 ٤٤

في اإلرشاد الزراعي ومجال العمل اإلرشادي والمشاركة بالدورات التدريبية ومصادر المعلومـات            

 .البيئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
______________________________________________________________ 

 منهجية الدراسة
 

  مقدمة١,٣

 

ا ألسلوب البحث الذي أتبع في هذه الدراسة والذي يتضمن نبذة مختصـرة             يتناول هذا الفصل وصف   

عن مجتمع الدراسة وعينة الدراسة ومنطقة الدراسة وطريقة وأدوات جمع البيانات وأدوات التحليل             

 .اإلحصائي المستخدمة

 

  منطقة الدراسة٢,٣

 

 .ة القدستمتد منطقة الدراسة إلى جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظ

 

  مجتمع وعينة الدراسة٣,٣

 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين الزراعيين العاملين في مجال اإلرشـاد الزراعـي فـي              

مديريات الزراعة في الضفة الغربية، وكذلك المرشدين الزراعيين العاملين في اإلرشاد الزراعـي             

 .في القطاع الخاص من شركات ومؤسسات زراعية ربحية



 ٤٥

 

 مرشـد   ١٥٨لغ عدد المرشدين الزراعيين العاملين في مديريات الزراعة في الضـفة الغربيـة              ويب

مـوزعين علـى    ) 1.3(موضح فـي الجـدول       وزراعي حسب إحصائيات وزارة الزراعة كما ه      

مديريات الزراعة في الضفة الغربية، وعدد المرشدين الزراعيين العاملين فـي القطـاع الخـاص               

مـدير شـركة    (صائيات الشركات الزراعية العاملة في الضفة الغربية         مرشد بحسب إح   ٣٠حوالي  

،  موزعين على عدد من الشركات الزراعية الموزعـة للمـواد            )٢٠٠٧مقدادي للمواد الزراعية،    

الزراعية في الضفة الغربية، حيث يقوموا بإرشاد المزارعين بالتقنيات الحديثة والمـواد الزراعيـة              

 .ارعينالجديدة عند إدخالها للمز
 

     وزارة       ( عدد المرشدين الزراعيين العاملين في مديريات الزراعة بالضفة الغربية:1.3جدول 

 )٢٠٠٧            الزراعة،

 

 عدد المرشدين الزراعيين المحافظة

 ١٤ رام اهللا

 ١١ طوباس

 ٨ القدس

 ١١ أريحا

 ١٩ الخليل

 ١٨ طولكرم

 ١٠ بيت لحم

 ٢٢ نابلس

 ٨ سلفيت

 ٧ قلقيلية

 ٢٠ جنين

 ١٠ دورا

 ١٥٨ المجموع

 



 ٤٦

ونظرا لصغر عدد أفراد مجتمع الدراسة من المرشدين الزراعيين، قام الباحث بإجراء مسح شـامل               

لكافة أفراد مجتمع المرشدين الزراعيين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبالغ عددهم              

 . مرشد١٨٨

 

 مرشدا زراعيا أي جميع أفراد مجتمع الدراسة، وكـان عـدد            ١٨٨ تم توزيع استبانة الدراسة على    

مـن عـدد االسـتمارات      % ٨٠,٣ استمارة تمثل ما نسبته أكثر من        ١٥١االستمارات المسترجعة   

 اسـتبانة   ١٤٥الموزعة، كما تم استبعاد ستة استمارات بسبب عدم اكتمالها، وبهذا فقد تم اعتمـاد               

 مرشد في القطاع الحكومي وهم يشـكلون        ١١٩رات، يعمل   من العدد الكلي لالستما   % ٧٧,١تشكل  

من المرشدين الزراعيين في مديريات الزراعة في الضفة، ويعمل باقي المرشدين وعددهم            % ٧٥,٣

 شركات زراعية تعمل في إدخال وتسويق المـدخالت الزراعيـة فـي القطـاع               ١٠ مرشد في    ٢٦

ويوضح الجـدول   . ين في هذا القطاع   من مجموع المرشد  % ٨٦,٦الخاص، وهم يشكلون ما نسبته      

 .عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة) 2.3(
 

  والمستبعدةة الموزعة والمسترجعتعدد االستمارا :2.3جدول 

 

عدد االستمارات 

 الموزعة

عدد االستمارات 

 المسترجعة

عدد االستمارات 

 المستبعدة

عدد االستمارات 

 النهائي

١٤٥ ٦ ١٥١ ١٨٨ 

  

  جمع البيانات٤,٣

 

اعتمدت الدراسة على مقياس للحصول على البيانات األولية الالزمة من عينة الدراسة، حيـث قـام           

الباحث بتصميم استبانة تتكون من جزأين، يشمل الجزء األول على معلومات عامة تتصل بـبعض               

ر المقيـاس   الخصائص الديموغرافية والمهنية لعينة الدراسة، والجزء الثاني يشـمل علـى محـاو            

 فقرة، ومحور أضرار النشاطات     ١٣ وتتكون من    ةوهي محور المعرفة العامة بقضايا البيئ     : األربعة

 فقرات، ومحور أضرار النشاطات الزراعية على       ٩غير الزراعية على البيئة الزراعية وتتكون من        

تدامة والحفـاظ    فقرة، ومحور دور اإلرشاد في الزراعة المس       ٢٠البيئة والصحة العامة وتتكون من      

 . فقرة١٤على الموارد الطبيعية وتتكون من 

 



 ٤٧

البيئة ضمن المحاور    وتم استخدام مقياس من ثالث درجات لقياس المعرفة للمرشدين الزراعيين نح          

الحيـاد ودرجـة     واألربعة، حيث أعطيت ثالث درجات لإلجابة الصحيحة ودرجتان لعدم التأكـد أ           

 . خاطئةاإلجابة ال وواحدة لعدم المعرفة أ

 

وروعي أن هناك فقرات ذات مضمون ايجابي وأخرى ذات مضمون سلبي، حيث أعطيت الفقرات              

 على التوالي لإلجابـات نعـم، غيـر متأكـد، ال،            ١,٢,٣ عالمات بشكل    يذات المضمون االيجاب  

 على التوالي لإلجابات نعـم، غيـر        ٣,٢,١والفقرات ذات المضمون السلبي أعطيت عالمات بشكل        

 .متأكد، ال

 

 محكمين من أعضاء الهيئـة التدريسـية فـي          ٧تم عرض المقياس على عدد من المحكمين حوالي         

كليات الزراعة والعلوم البيئية وغيرهم من ذوي االختصاص والخبرة في مجال البيئة، وفي ضـوء               

فة بإضا و أ لالتعدي ونتيجة التحكيم تم إجراء بعض التعديالت الالزمة على فقرات المقياس بالحذف أ           

 .بعض الفقرات للمحاور من أجل الحفاظ على صالحية وتوازن المقياس

 

 مرشد زراعي في محافظة جنين للتأكـد مـن صـالحية            ٢٠ وقام الباحث بتجريب االستبانة على      

 .المقياس، وفي ضوء ذلك تم إجراء تعديالت على بعض فقرات المقياس لتصبح بشكلها النهائي

  

بلة الشخصية لتعبئة االستمارات في معظمها، وبعض منها تم إرسـاله           تم االعتماد على أسلوب المقا    

من خالل الفاكس،   ومع سيارات األجرة بسبب بعد المسافة وتعذر الوصول أ         ومع أشخاص آخرين أ   

 .حيث تم استرجاع االستمارات الحقا عند االنتهاء منها

 

 Reliability Testلثبـات  لقياس مدى االتساق الداخلي لمقياس الدراسة، تـم اسـتخدام مقيـاس ا   

قيم معامل ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة، والتي       ) 3.3(باستخدام معامل ألفا كرونباخ، ويبين الجدول     

 .تظهر االتساق الداخلي لفقرات كل محور ولجميع الفقرات بشكل عام
 

  لمحاور الدراسة نتائج اختبار ألفا كرونباخ:٣,٣جدول  

 

عدد  المحور

 الفقرات

 لفامعامل أ

 ٠,٦١ ١٣ .المعرفة العامة بقضايا البيئة



 ٤٨

 

 ٠,٦١ ٩ .أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية

 ٠,٦٣ ٢٠ .أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة

دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد 

 .الطبيعية

٠,٦٣ ١٤ 

 ٠,٨٢ ٥٦ .المعرفة اإلجمالية

ويظهر الجدول أن جميع المعامالت ذات قيم متوسطة باستثناء معامل محور المعرفة اإلجمالية حيث              

 Springer(تفوقها تعتبر مقبولة و أ٠,٦٠كانت قيمته عالية، مع العلم بأن قيم معامل ألفا التي تعادل 

et al, 2000(. 

 

  تحليل البيانات٥,٣

 

 في تحليل البيانات، كما تم )SPSS (Statistical Package for Social Scienceأعتمد برنامج 

استخدام أساليب اإلحصاء ألوصفي لحساب المتوسطات الحسابية واألخطاء المعيارية، واإلحصـاء           

  للتعـرف  Kolmogorov Smirnovالتحليلي لتحليل البيانات حسب طبيعتها، تم استخدام اختبار 

بيعية، وقد اسـتخدمت االختبـارات الالمعلميـة كـون          على مقاربة توزيع المحاور للتوزيعات الط     

الـذي يعـادل اختبـار      ) Kruskal-Wallis(التوزيعات غير طبيعية مثل اختبار كروسكال واليس        

   .)T-test( الذي يعادل اختبار ت )Mann-Witney(تحليل التباين األحادي، واختبار مان ويتني 

 إلجـراء االختبـارات     )Mann-Witney( ويتنـي    إلجراء االختبارات البعدية استخدم اختبار مان     

 .         البعدية على المحاور التي ال تتبع التوزيع الطبيعي



 ٤٩

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
______________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

نتائج المستخلصة من الدراسة حسـب      يشمل هذا الجانب توصيف خصائص عينة الدراسة وتحليل ال        

البيئة، وتحليـل العالقـة بـين     واألهداف المتمثلة في قياس المعرفة البيئية للمرشدين الزراعيين نح        

 .المعرفة البيئية لديهم وخصائصهم المهنية والديموغرافية
 

  الهدف األول قياس المعرفة البيئية للمرشدين الزراعيين١,٤
 

رفة البيئية للمرشدين الزراعيين لكافة فقرات المقياس، وتقع هذه الفقـرات           هدفت الدراسة قياس المع   

ضمن أربعة محاور وهي محور المعرفة العامة بقضايا البيئة، ومحور أضـرار النشـاطات غيـر                

الزراعية على البيئة الزراعية، ومحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصـحة العامـة،              

الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفيما يلـي عـرض           ومحور دور اإلرشاد في     

 .لنتائج قياس المعرفة البيئية للمرشدين لفقرات كل محور
  

 : محور المعرفة العامة بقضايا البيئة.١,١,٤
 

 فقرة تتناول بعض القضايا البيئية العامة المرتبطـة بالزراعـة، كانـت             ١٣شمل هذا المحور على     

ى فقرات المحور حسب المقياس الثالثي الدرجة بعبارات نعم، غير متأكد، ال وأعطيت             اإلجابات عل 

، وأعطيت العالمـات    ي بالترتيب للفقرة ذات المضمون االيجاب     ١ إلى   ٣هذه اإلجابات الدرجات من     

 . بالترتيب للفقرات ذات المضمون السلبي٣ إلى ١من 

 

 .   يوضح ذلك) ١,٤( والجدول ت المحوروقد استخرجت نسبة اإلجابات على كل فقرة من فقرا



 ٥٠

أعتمد من أجل تفسير النتائج على متوسط درجات اإلجابة لكل فقـرة والـوزن المئـوي لمتوسـط                

الدرجات من الدرجة العليا، وتم مقارنة متوسط الدرجات والوزن المئوي لكل فقرة مع درجة الحياد               

من خالل درجة الحياد تم إيجـاد الـوزن          درجة، و  ٢والتي تمثلها عبارة غير متأكد والتي أعطيت        

 درجة على الدرجـة العليـا للمقيـاس،         ٢المئوي لعالمة الحياد من خالل قسمة درجة الحياد وهي          

 .%٦٦,٦٦وبذلك يكون الوزن المئوي لدرجة الحياد 
 

سلبي بناءا على الوزن المئوي لمتوسط درجـات         ووتم تحليل اتجاه المحور من حيث كونه ايجابي أ        

رة مقارنة مع الوزن المئوي لدرجة الحياد، وبذلك تم اعتبار الفقرات التي حصلت على وزن               كل فق 

ذات اتجاه ايجابي، في حين اعتبرت الفقرات التي حصـلت علـى وزن             % ٦٦,٦٦مئوي أكبر من    

ذات اتجاه سلبي، والفقرات التي جاء الوزن المئـوي لمتوسـط درجـات             % ٦٦,٦٦مئوي أقل من    

 .فقرات ذات اتجاه محايد% ٦٦,٦٦اإلجابة عليها 
 

  المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور المعرفة العامة بقضايا البيئة: أ-١,٤جدول 

 
رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

تساعد في حدوث    وزيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الج        ١

 .ظاهرة البيت الزجاجي

٠,٠٤٩ ٨٩,٦ ٢,٦٩ 

 ٠,٠٣٧ ٩٥,٣ ٢,٨٦ .يقلل اندثار الغابات من التنوع الحيوي ٢

تشمل البيئة الطبيعية لإلنسان جميع العناصر الحية وغير الحية          ٣

  .المحيطة باإلنسان

٠,٠٥٧ ٨٨,٦ ٢,٦٦ 

يؤدي تآكل طبقة األوزون إلى زيادة األشعة فـوق البنفسـجية            ٤

  .الواصلة إلى سطح األرض

٠,٠٣٩ ٩٤,٣ ٢,٨٣ 

 ٠,٠٦٧ ٨٤,٠ ٢,٥٢ .الطبقة السطحية من التربة هي األفقر بالمواد الغذائية ٥

 ٠,٠٣٩ ٩٥,٣ ٢,٨٦ .ال يؤثر الرعي الجائر في المناطق الجافة على تصحرها ٦

 ٠,٠٢٩ ٩٧,٠ ٢,٩١ .إن حل المشكالت البيئية من مسئولية الدولة وحدها ٧

مة التـي تـؤدي إلـى       يعتبر عنصر الفسفور من العناصر الها      ٨

 .حدوث ظاهرة اإلثراء الغذائي في المسطحات المائية

٠,٠٥٤ ٨١,٣ ٢,٤٤ 

 ٠,٠٢٩ ٩٦,٦ ٢,٩٠ .تعمل األشجار على تعديل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء ٩

تشكل أكاسيد الكبريت الناجمة عن أدخنة المصانع جـزءا مـن     ١٠

  .المطر الحمضي

٠,٠٣٢ ٩٥,٦ ٢,٨٧ 



 ٥١

 المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور المعرفة العامة بقضايا البيئة : ب-1.4جدول 
 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

تدهور الغطاء النباتي الطبيعي من أهم أسباب انقراض بعـض           ١١

  .األنواع

٠,٠٢٥ ٩٧,٦ ٢,٩٣ 

مكشـوف إلـى حـين      يفضل وضع األسمدة العضوية بشـكل        ١٢

 .تخميرها

٠,٠٦٦ ٨٣,٣ ٢,٥٠ 

ن المواد التـي تقـوي حـزام        مركبات الكلوروفلوروكربون م   ١٣

 .األوزون

٠,٠٥٧ ٧٨,٠ ٢,٣٤ 

 ٠,٠١٩ ٩٠,٦ ٢,٧٢ .محور المعرفة العامة بقضايا البيئة ككل 

 

 حيث  ٢,٩٣و ٢,٣٤تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات محور المعرفة العامة بقضايا البيئة بين           

والتي تنص   ١١للفقرة رقم   % ٩٧,٦ ووزن مئوي    ٢,٩٣بلغت أعلى قيمة لمتوسط درجات اإلجابة       

مما يدل على معرفـة     ) تدهور الغطاء النباتي الطبيعي من أهم أسباب انقراض بعض األنواع         (على  

 . المرشدين العالية بقضية انقراض الكائنات الحية وعالقتها بتدهور الغطاء النباتي الطبيعي
 

معرفة المرشدين الزراعيين العالية بـدور األفـراد        ) 1.4(وتبين نتائج الدراسة الواردة في الجدول       

ومؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة في حل ومنع تفاقم المشكالت البيئية، حيث بلغت قيمة متوسط              

 ٢,٩١) وحـدها إن حل المشكالت البيئية من مسئولية الدولـة         ( التي تنص    ٧درجات اإلجابة للفقرة    

تعمل األشجار على تعديل نسبة ثاني أكسيد       ( والتي تنص    ٩، وكذلك الفقرة رقم     ٩٧,٠ووزن مئوي   

 حيـث أجـاب     ٩٦,٦ ووزن مئوي    ٢,٩٠حيث بلغت متوسط درجات اإلجابة      ) الكربون في الهواء  

معظم المرشدين الزراعيين بإجابات صحيحة وايجابية، مما يعكـس المعرفـة العاليـة للمرشـدين               

الزراعيين بدور األشجار في الطبيعة، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة بسبب حصول جميع المرشدين              

 .على هذه المعلومات األساسية من الدراسة الجامعية

 

 ١٣للفقـرة   % ٧٨ ووزن مئـوي     ٢,٣٤وتشير النتائج أيضا أن أقل قيمة لمتوسط درجات اإلجابة          

مما يشـير إلـى     ) مواد التي تقوي حزام األوزون    مركبات الكلوروفلوروكربون من ال   (والتي تنص   

وجود ضعف بسيط في معرفة تأثير مركبات الكلوروفلوروكربون على حزام األزون، وقد يعـزى              

ذلك أن هذه المعلومة تتفاوت معرفة المهندسين بها كونها تعتمد على ثقافة كل مرشد ومتابعته لمـا                 

 .يستجد في علوم البيئة



 ٥٢

فقرات هذا المحور جاءت درجات متوسطات اإلجابة فيها أعلى من درجـة            وتشير النتائج أن جميع     

، وتشير النتائج كذلك أن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات المرشدين الزراعيين على            ٢الحياد وهي   

البيئة بشكل عام حيـث      وفقرات محور المعرفة العامة بقضايا البيئة أظهرت وجود معرفة عالية نح          

 . وهي نسبة عالية٩٠,٦ ووزن مئوي ٢,٧٢ للمحور بلغ المتوسط العام
  

 : محور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية.٢,١,٤
 

تشكل النشاطات غير الزراعية التنموية أضرار مختلفة مباشـرة وغيـر مباشـرة علـى القطـاع                 

 .من مياه وهواء وتربةالزراعي، حيث تؤدي إلى تلوث الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة 

 فقـرات تتنـاول أهـم    ٩شمل محور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية علـى       

 . المختلفة على البيئة الزراعيةةالتأثيرات واألضرار للنشاطات التنموي
 

 ٢,٣٧تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجات اإلجابة على كل فقرة من فقرات هذا المحور ما بين               

أن أعلى قيمة لمتوسط    ) 2.4(، ويبين الجدول  %٩٨,٣ ووزن مئوي    ٢,٩٥وبين  % ٧٩زن مئوي   وو

تؤدي أعمال الكسارات إلى تدهور الغطـاء       ( والتي تنص على     ٥درجات اإلجابة كانت للفقرة رقم      

 مما يعكس المعرفة العالية جدا للمرشدين الزراعيين بتـأثير عمليـات التعـدين وأعمـال                ،)النباتي

 لما تحدثه من أضرار على البيئة الزراعية من انتشار للغبار واألتربة مما يـؤدي إلـى                 الكسارات

تدهور الغطاء النباتي، وقد تعزى هذه المعرفة المرتفعة بسبب انتشار الكسارات بشكل كبيـر فـي                

، الضفة الغربية حيث يستطيع كل مواطن أن يالحظ األثر السلبي لهذه الكسارات على الغطاء النباتي              

إن مشكلة األمطار الحمضـية     ( والتي تنص    ٦كانت أقل قيمة لمتوسط درجات اإلجابة للفقرة رقم         و

يمكن الـتخلص  ( والتي تنص ٩وكذلك الفقرة رقم ) مشكلة محدودة تتأثر بها الدول الصناعية وحدها 

ممـا  ) من مشكلة األمطار الحمضية نهائيا عن طريق زيادة ارتفاع المداخن إلى ارتفاعات شـاهقة             

يعكس ضعف نسبي في مستوى المعرفة بهذه القضية البيئية الهامة، وقد يرجـع ذلـك إلـى عـدم                   

االهتمام بهذه الظاهرة البيئية كونها بعيدة عن بالدنا، وموجودة بشكل كبير في الـدول الصـناعية                

 .المتقدمة
 

 ٢أعلى من   وتشير النتائج أن جميع الفقرات ضمن هذا المحور كانت قيمة متوسطات درجة اإلجابة              

وهي درجة الحياد، مما يعكس كون جميع القيم ذات اتجاه ايجابي حيث تشير النتائج أن المتوسـط                  

وهي نسبة عالية، وقد يكـون السـبب        % ٩٢ ووزن مئوي    ٢,٧٦العام لجميع فقرات المحور كانت      

مسـون  وراء ارتفاع مستوى المعرفة بهذا المحور كون المرشدون الزراعيون أكثر الناس الـذين يل             

 .التأثيرات الضارة على البيئة الزراعية كونهم موجودون ضمن البيئة الزراعية باستمرار



 ٥٣

 المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور أضرار النشاطات غير الزراعية على            2.4:جدول  

 البيئة الزراعية

 
رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

التوسع العمراني بالمأوى الطبيعي لبعض األنـواع مـن         يضر   ١

  .الكائنات الحية

٠,٠٢٩ ٩٧,٠ ٢,٩١ 

قد تؤدي الغازات الناتجة عن عوادم السيارات إلى تسمم أنسجة           ٢

 .النبات

٠,٠٣٤ ٩٤,٦ ٢,٨٤ 

 .تهدد المخلفات السائلة من المصانع سالمة المياه الجوفية ٣
 

٠,٠٦٠ ٨٨,٠ ٢,٦٤ 

مصانع إلى اإلضرار بالنباتـات فـي المنـاطق         تؤدي أبخرة ال   ٤

 .الزراعية القريبة من المصانع

٠,٠٣٠ ٩٧,٠ ٢,٩١ 

 .تؤدي أعمال الكسارات إلى تدهور الغطاء النباتي ٥
 

٠,٠٢٠ ٩٨,٣ ٢,٩٥ 

إن مشكلة األمطار الحمضية مشكلة محدودة تتأثر بها الـدول           ٦

 . الصناعية وحدها

٠,٠٦٦ ٧٩,٠ ٢,٣٧ 

 األراضي الزراعية للتخلص من النفايات الصلبة       يؤدي استخدام  ٧

 .إلى تلوث بيئتها الطبيعية

٠,٠٥٢ ٩٠,٦ ٢,٧٢ 

إن من المشاكل التي تهدد جودة مياه األنهار حول العالم هـي             ٨

 .المخلفات الناتجة عن المصانع

٠,٠٢٩ ٩٧,٣ ٢,٩٢ 

يمكن التخلص من مشكلة األمطار الحمضية نهائيا عن طريـق       ٩

 .ع المداخن إلى ارتفاعات شاهقةزيادة ارتفا

٠,٠٥٤ ٨٢,٣ ٢,٤٧ 

 النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعيـة        رمحور أضرا  

 .ككل

٠,٠٢٢ ٩١,٦ ٢,٧٥ 

  
 : محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة.٣,١,٤

 

 إلى التدهور الملحوظ    يؤدي انخفاض الخصائص البيئية أثناء التخطيط للمشاريع الزراعية مع الزمن         

في إنتاجية البيئة، والذي ينعكس مباشرة على اإلنتاج الزراعي وبالتالي علـى الحيـاة االقتصـادية                

 أن سوء إدارة واستغالل األراضي الزراعية والمراعـي         )١٩٨٦النحال،  (حيث يشير   . واالجتماعية

 .والغابات أدى في كثير من المناطق إلى تدهور البيئة

 



 ٥٤

 فقرة تناولت ممارسات    ٢٠ضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة على         شمل محور أ  

قيم ) 3.4(ونشاطات زراعية مختلفة لها تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة، ويوضح الجدول             

 .المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لإلجابات واألخطاء المعيارية لكل فقرة من فقرات المحور
 

 وكـان أعلـى متوسـط       ٢,٨٩ وبين   ٢,٠٤اوحت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور بين        تر

يمكن تخزين المبيدات الزراعية في أي      ( والتي تنص    ١٥ للفقرة رقم    ٢,٨٩حسابي لدرجات اإلجابة    

، مما يدل   %٩٦,٣وكانت ذات وزن مئوي     ) مكان في المنزل ولكن مع مراعاة إحكام العبوات جيدا        

فة العالية للمرشدين الزراعيين بطرق التخزين السليمة للمبيـدات وخطـورة تخزينهـا             على المعر 

هذه الفقرة كون المرشدين قد تلقـوا خـالل          والخاطىء، يمكن تفسير هذه النتيجة العالية للمعرفة نح       

دراستهم الجامعية األولى مساقات دراسية مختلفة تتعلق بالمبيدات الزراعية، وخصوصـا أن نسـبة      

 . من المرشدين ذوي تخصص وقاية نبات وإنتاج نباتيعالية
  

   المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور أضرار النشاطات الزراعية على :أ-3.4جدول 

 البيئة والصحة العامة                 
 

رقم 

 ةالفقر

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

راعية بالماء بشكل جيـد يزيـل عنهـا         إن غسل المنتجات الز    ١

 .متبقيات المبيدات

٠,٠٦٥ ٨٤,٣ ٢,٥٣ 

يساهم تواجد النترات بنسب معينة في الميـاه السـطحية فـي             ٢

 .حدوث ظاهرة اإلثراء الغذائي

٠,٠٦١ ٧١,٦ ٢,١٥ 

طول بقاء المبيدات الفسفورية في التربة القاعدية أكثـر مـن            ٣

 .بقائها في التربة الحامضية

٠,٠٦٢ ٦٨,٠ ٢,٠٤ 

يعتبر غاز الميثيل برومايد من المبيدات الخطرة عالميا التـي           ٤

  .تؤذي طبقة األوزون

٠,٠٦٧ ٨١,٣ ٢,٤٤ 

ال يوجد ضرر بيئي من اسـتخدام المـواد البالسـتيكية فـي              ٥

  .الزراعة

٠,٠٥٩ ٨٦,٦ ٢,٦٠ 

يؤدي استخدام األسمدة الكيماوية على المدى الطويل إلى تدهور          ٦

 .لتربة الكيميائيةبعض خواص ا

٠,٠٣٧ ٩٥,٠ ٢,٨٥ 

يسري المبيد بطيء التحلل في جميع بنيات السالسل الغذائيـة           ٧

 .بما فيها اإلنسان

٠,٠٣٩ ٩٣,٣ ٢,٨٠ 

االستخدام المكثف لألسمدة في الزراعة أمر مرغوب به دائمـا           ٨

  .لزيادة اإلنتاج

٠,٠٥٣ ٩١,٠ ٢,٧٣ 



 ٥٥

  مئوي لفقرات محور أضرار النشاطات الزراعية على  المتوسط الحسابي والوزن ال: ب-3.4جدول 

 البيئة والصحة العامة                 
 

رقم 

 ةالفقر

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

قد يؤدي االستخدام المكثف لألسمدة النيتروجينية إلى حـدوث          ٩

 .تلوث في المياه الجوفية بمادة النترات

٠,٠٣٨ ٩٤,٠ ٢,٨٢ 

يؤدي استخدام بعض أنواع األسمدة لفترة طويلة إلـى تـراكم            ١٠

  .العناصر الثقيلة في التربة

٠,٠٤٧ ٩١,٦ ٢,٧٥ 

يعتبر حرق عبوات المبيدات الفارغة من الطرق اآلمنة بيئيـا           ١١

 .للتخلص منها

٠,٠٧٢ ٧٩,٠ ٢,٣٧ 

يمكن لبعض مركبات المبيدات الكيميائية أن تبقى في المنتجات          ١٢

  .زراعية لتدخل ضمن السالسل الغذائيةال

٠,٠٤٠ ٩٣,٣ ٢,٨٣ 

يؤدي تكرار استخدام بعض المبيدات إلى إيجاد آفـات تقـاوم            ١٣

  .المبيدات المستخدمة

٠,٠٣٤ ٩٦,٠ ٢,٨٨ 

الحراثة العميقة في مناطق الزراعة المطرية قليلـة األمطـار           ١٤

  .يزيد من حساسيتها لالنجراف ألريحي

٠,٠٥٣ ٨٨,٠ ٢,٦٤ 

يمكن تخزين المبيدات الزراعية في أي مكان في المنزل ولكن           ١٥

 .مع مراعاة إحكام العبوات جيدا

٠,٠٣٤ ٩٦,٣ ٢,٨٩ 

إذا كان هناك آفات على الثمار الجاهزة للقطف فيجب رشـها            ١٦

 .بمبيد اآلفة بغض النظر عن فترة األمان

٠,٠٤٤ ٩٣,٦ ٢,٨١ 

 ٠,٠٥٣ ٩٠,٠ ٢,٧٠ .ية المياه الجوفيةيضر الضخ الزائد الستعماالت الري بنوع ١٧

تخل زراعة محصول واحد بشكل متكرر بتـوازن العناصـر           ١٨

 .الغذائية في التربة ما لم يتم تعويضها

٠,٠٣٩ ٩٥,٠ ٢,٨٥ 

ارتفاع تركيز النترات في المواد الغذائية يمكن أن يؤدي إلـى            ١٩

 .أضرار صحية لإلنسان

٠,٠٣٨ ٩٤,٠ ٢,٨٢ 

اتجاه انحدار األرض على حماية التربـة مـن         تساعد الحراثة ب   ٢٠

 .االنجراف

٠,٠٥٨ ٨٩,٣ ٢,٦٨ 

محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامـة        

 .ككل

٠,٠١٨ ٨٨,٦ ٢,٦٦ 

 

أن معرفة المرشدين كانت عالية     ) 3.4(وكذلك تظهر نتائج الدراسة كما هي واردة في الجدول رقم           

يؤدي تكرار استخدام بعض المبيدات إلى إيجاد آفـات تقـاوم           (تي تنص   وال) ١٣(أيضا بالفقرة رقم    

 ووزن مئـوي    ٢,٨٨حيث كان المتوسط الحسابي لدرجات اإلجابة لهذه الفقرة         ) المبيدات المستخدمة 



 ٥٦

 مما يعكس المعرفة العالية للمرشدين لظاهرة مقاومة اآلفات لفعل المبيدات والتي تنتج مـن               ،%٩٦

تخل زراعة محصول واحد بشـكل  (والتي تنص ) ١٨(د، وكذلك للفقرة رقم تكرار الرش لنفس المبي 

التي تـنص   ) ٦(، وكذلك الفقرة رقم     )متكرر بتوازن العناصر الغذائية في التربة ما لم يتم تعويضها         

، )يؤدي استخدام األسمدة الكيماوية على المدى الطويل إلى تدهور بعض خواص التربة الكيميائيـة             (

يمكن لبعض مركبات المبيدات الكيميائية أن تبقى فـي المنتجـات           ( والتي تنص    )١٢(والفقرة رقم   

ارتفاع تركيز النتـرات    (والتي تنص   ) ١٩( والفقرة رقم    ،)الزراعية لتدخل ضمن السالسل الغذائية    

قـد  (والتي تنص   ) ٩( والفقرة رقم    ،)في المواد الغذائية يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية لإلنسان         

 ،)م المكثف لألسمدة النيتروجينية إلى حدوث تلوث في المياه الجوفية بمادة النتـرات            يؤدي االستخدا 

إذا كان هناك آفات على الثمار الجاهزة للقطف فيجب رشها بمبيـد            (والتي تنص   ) ١٦(والفقرة رقم   

حيث أن جميع الفقرات السابقة كان المتوسط الحسابي لدرجات         ) اآلفة بغض النظر عن فترة األمان     

 %.٩٣ وذات وزن مئوي أعلى من ٢,٨٠ابة لهذه الفقرات أعلى من اإلج
 

 ٢,٠٤أن أقل قيمة لمتوسط درجات اإلجابـة كانـت          ) 3.4(وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

طول بقاء المبيدات الفسفورية في التربة القاعديـة        (والتي تنص   ) ٣(للفقرة رقم   % ٦٨ووزن مئوي   

، حيث كانت اإلجابات ضعيفة مقارنة ببقية الفقـرات، وكـذلك   )لحامضيةأكثر من بقائها في التربة ا   

يساهم تواجد النترات بنسب معينة في المياه السـطحية فـي حـدوث             (والتي تنص   ) ٢(الفقرة رقم   

 من القيمـة    ٧١,٦ ووزن مئوي    ٢,١٥حيث كانت متوسط درجات اإلجابة      ) ظاهرة اإلثراء الغذائي  

معلومات في كلتا الفقرتين المذكورتين كانت دقيقة وعلميـة، حيـث           العليا وقد يعزى ذلك إلى أن ال      

 .يرتبط إدراك المرشد بمتابعته لما يستجد في علوم البيئة
 

وتشير نتائج تحليل محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة أن المتوسط العام              

 من الدرجة العليا وهي نسبة      %٨٩ ووزن مئوي    ٢,٦٧ درجات كانت    ٣لجميع فقرات المحور من     

جيدة، وقد يعزى السبب وراء وجود معرفة جيدة بشكل عام في هذا المحور وجود نسبة عالية مـن                  

من العينة  % ٦١تخصص زراعي وقاية نبات وإنتاج نباتي بنسبة تزيد عن           والمرشدين الزراعيين ذ  

ثيراتها، ويعزى بالمقابل ضـعف     المبحوثة وهؤالء يكون لديهم معرفة أكثر بالمبيدات واألسمدة وتأ        

 والمعرفة لبعض المرشدين في هذا المحور مقارنة بالمحاور األخرى كون نسبة مـن المرشـدين ذ               

المبيـدات واألسـمدة    بتخصص إنتاج حيواني، حيث أن هذا التخصص يكون لديه معرفة أضـعف             

 .كونها ضمن اإلنتاج النباتي

 

 



 ٥٧

 :تدامة والحفاظ على الموارد الطبيعيةمحور دور اإلرشاد في الزراعة المس. ٤,١,٤

  

يعد اإلرشاد الزراعي من العناصر الهامة التي تعزز التنمية، ويشكل تطوير ومالئمة تقنيات اإلنتاج              

بشكل مستمر ونشرها من خالل اإلرشاد الزراعي للمزارعين، أبرز العوامل المؤثرة على التنميـة              

ترشيد استغالل المـوارد وتحسـين الكفـاءة اإلنتاجيـة     الزراعية، بحيث تسهم التقنيات الحديثة في   

 .)١٩٩٥الريماوي وآخرون، . (الستخدامها
 

 في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئـة،            هام ولإلرشاد الزراعي دور  

 التي  أن اإلرشاد الزراعي يقوم بذلك عن طريق تطبيق البرامج الزراعية         ) ٢٠٠٤البيطار،  (وتشير  

تسعى لصيانة الموارد وتقليل مدخالت اإلنتاج من المواد الدخيلة على البيئة، وكذلك نقل التكنولوجيا              

الصديقة للبيئة إلى مجتمع المزارعين، حيث تساهم الممارسات الزراعية الخاطئـة فـي اسـتغالل               

رى مثل الـري    الموارد األرضية والمائية في تسارع عمليات التصحر والتي تتسبب بها عوامل أخ           

الجائر وحراثة األراضي باتجاه االنحدار السائد، وكذلك الضخ الجائر للمياه الجوفية الذي قد يـؤدي               

إلى تملح المياه الجوفية، فمن خالل إدراك المرشد الزراعي لدوره في المحافظـة علـى المـوارد                 

 البيئـة والزراعـة     واالستغالل األمثل لها يستطيع تأدية مهامه على أكمل وجه في مجـال حمايـة             

 . المستدامة
 

) ١٤(شمل محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية على            

 .فقرة شملت مواضيع بيئية تتعلق باإلرشاد الزراعي ودوره في الحفاظ على الموارد الطبيعية
 

 لإلجابات واألخطاء المعيارية لكـل      قيم المتوسطات الحسابية والوزن المئوي    ) 4.4(يوضح الجدول   

محور دور اإلرشـاد     وفقرة من فقرات المحور، تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة المعرفة نح         

 ووزن مئوي   ٢,٩٥و ٢,١٧الزراعي في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ما بين           

 %.٩٨,٣و% ٧٢,٣ما بين 
 

زن المئوي لفقرات محور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة         المتوسط الحسابي والو   :أ-٤,٤جدول  

 والحفاظ على الموارد الطبيعية
 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

يهدف تقييم األثر البيئي للمشاريع االقتصادية إلى خلق تنميـة           ١

 .تراعي األمور البيئية

٠,٠٣٤ ٩٥,٣ ٢,٨٦ 



 ٥٨

 المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محـور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة        : ب -٤,٤جدول  

 المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية
 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

تحمل النباتات البرية عناصر وراثية تلعب دورا هاما في حفظ           ٢

  .التنوع الحيوي

٠,٠٣٥ ٩٥,٦ ٢,٨٧ 

 ٠,٠٦١ ٨٧,٣ ٢,٦٢ .تقتصر المكافحة المتكاملة لآلفات على طرق المكافحة الحيوية ٣

يتحمل اإلرشاد الزراعي جزءا كبيرا من مسؤولية نشر طرق          ٤

 .المكافحة المتكاملة

٠,٠٣٠ ٩٧,٠ ٢,٩١ 

من المخاطر المترتبة علـى المكافحـة الحيويـة اإلضـرار            ٥

 .بالحشرات النافعة

٠,٠٧٧ ٧٥,٣ ٢,٢٦ 

استخدام بعض المبيدات الحشرية يحدث خلل في التوازن مـا           ٦

 .بين اآلفة وأعدائها الحيوية

٠,٠٣٩ ٩٥,٠ ٢,٨٥ 

زراعة األراضي الجبلية المنحدرة بمحاصيل الحبوب يحـافظ         ٧

 .على التربة الزراعية من االنجراف

٠,٠٧٨ ٧٢,٣ ٢,١٧ 

 . الزراعيالقضاء على النحل بفعل المبيدات يقلل من اإلنتاج ٨
 

٠,٠٣٠ ٩٧,٠ ٢,٩١ 

من حق كل مواطن في فلسطين حفر بئر السـتخراج الميـاه             ٩

 الجوفية دون تدخل من أحد ما دام في أرضه 

٠,٠٣٥ ٩٦,٠ ٢,٨٨ 

في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة من المفضل إدخـال           ١٠

 .الزراعات ذات االحتياجات المائية القليلة

٠,٠٢١ ٩٨,٣ ٢,٩٥ 

إن دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة موجه فقـط           ١١

 .إلى زيادة اإلنتاج إلى حدوده القصوى

٠,٠٦٠ ٨٧,٠ ٢,٦١ 

من المفضل زيادة تركيز المبيدات عن التركيز المحـدد فـي            ١٢

 .بطاقة التعليمات لضمان القضاء التام على اآلفة

٠,٠٥٣ ٩١,٠ ٢,٧٣ 

  .نة بيئيا لتعقيم التربة الزراعيةالتعقيم الشمسي أحد الطرق اآلم ١٣
 

٠,٠٤٨ ٩٣,٠ ٢,٧٩ 

عدم إتباع دورة زراعية مناسبة على المدى الطويل يؤدي إلى           ١٤

 .تهدم خصوبة التربة

٠,٠٦٤ ٨٥,٦ ٢,٥٧ 

محور دور اإلرشاد في الزراعة المسـتدامة والحفـاظ علـى            

  .لالموارد الطبيعية كك

٠,٠٢١ ٩٠,٣ ٢,٧١ 

          

 ١٠أن أعلى متوسط حسابي لدرجات اإلجابة للفقـرة رقـم           ) 4.4(ائج كما في الجدول رقم      تبين النت 

في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة مـن المفضـل إدخـال الزراعـات ذات               (والتي تنص   



 ٥٩

ممـا يعكـس    % ٩٨,٣ ووزن مئوي    ٢,٩٥حيث كان المتوسط الحسابي     ) االحتياجات المائية القليلة  

دا للمرشدين الزراعيين بضرورة أن تكون المحاصيل ذات احتياجات مائية تناسب           المعرفة العالية ج  

المناطق المزروعة فيها، وقد تعزى هذه المعرفة العالية لمحتوى هذه الفقرة إلى كون محتواها سهل               

 .بالنسبة للمرشد الزراعي حيث تعتبر من بديهيات الزراعة
 

رشاد الزراعي جزءا كبيرا من مسؤولية نشر طرق        يتحمل اإل (وحصلت الفقرة الرابعة والتي تنص      

حيث كانت درجة المعرفة عالية     % ٩٧ ووزن مئوي    ٢,٩١على متوسط حسابي    ) المكافحة المتكاملة 

محتوى هذه الفقرة، وقد يعزى ذلك أن محتوى الفقرة واضح جدا ويعتبر من أساسـيات عمـل            ونح

 .د زراعياإلرشاد الزراعي، الذي من المفترض أن يعرفه كل مرش
 

القضاء علـى   (والتي نصها   % ٩٧ ووزن مئوي    ٢,٩١وحصلت الفقرة الثامنة على متوسط حسابي       

وهي درجة عالية من المعرفة، ويمكن إن يعـزى         ) النحل بفعل المبيدات يقلل من اإلنتاج الزراعي      

عظـم  وجود معرفة عالية بتأثير المبيدات على النحل وتأثير النحل في اإلنتاج الزراعـي، كـون م               

 والمرشدين قد حصلوا على دورات تدريبية وكون نسبة عالية من المرشدين في عينـة الدراسـة ذ                

 . تخصص وقاية نبات وإنتاج نباتي
 

من حق كـل    (والتي نصها   % ٩٦ ووزن مئوي    ٢,٨٨وحصلت الفقرة التاسعة على متوسط حسابي       

، وهذا  )أحد ما دام في أرضه    مواطن في فلسطين حفر بئر الستخراج المياه الجوفية دون تدخل من            

يعكس المعرفة العالية للمرشدين بأهمية تنظيم حفر اآلبار الجوفية وضرورة وقف الحفر العشـوائي              

الذي يؤدي إلى اإلضرار باألحواض المائية األرضية، والتأثير السلبي على المياه األرضية سـواء              

 .  النوعية ومن حيث الكمية أ
   

للفقرة % ٧٢,٣ ووزن مئوي    ٢,١٧قل متوسط حسابي لدرجات اإلجابة كان       وتبين النتائج أيضا أن أ    

زراعة األراضي الجبلية المنحدرة بمحاصيل الحبوب يحـافظ علـى التربـة            (السابعة التي نصها    

حيث كانت درجة المعرفة متوسطة بمحتوى هذه الفقرة، وقد يعزى ذلـك            ) الزراعية من االنجراف  

احية البيئية، حيث يرتبط إدراك المرشد بمتابعته لما يستجد في علـوم            لدقة المعلومات العلمية من الن    

 .البيئة
 

% ٧٥,٣ ووزن مئوي    ٢,٢٦وتبين النتائج أيضا أن الفقرة الخامسة قد حصلت على متوسط حسابي            

وهي درجة  ) من المخاطر المترتبة على المكافحة الحيوية اإلضرار بالحشرات النافعة        (والتي تنص   

وقد يعزى السبب وراء الضعف في مستوى المعرفة في محتوى هذه الفقرة مقارنة             معرفة متوسطة،   

 .مع باقي الفقرات، أن بعض المعلومات تعتمد على ثقافة المرشد نفسه واهتمامه بتطوير معلوماته



 ٦٠

أن جميع فقرات المحور قد جاءت متوسطات اإلجابة عليها أعلى مـن            ) 4.4(ويالحظ من الجدول    

 درجة الحياد، وقد بلغ متوسط الدرجات العام        ٢قياس الدراسة والتي تمثل الدرجة      درجة الحياد في م   

لإلجابة على محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعيـة              

مما يعكس المعرفة العالية للمرشدين الزراعيين بأهمية اإلرشـاد         % ٩٠,٣ ووزن مئوي    ٢,٧١ككل  

ره في الزراعة المستدامة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن نرجع هذه             الزراعي ودو 

حيـث تـزداد    % ٨٢,٨النتيجة كون معظم المرشدين في عينة الدراسة كانت من القطاع الحكومي            

أكبر، واهتمام مديريات اإلرشاد فـي القطـاع العـام           ونسبة المشاركة بالدورات التدريبية على نح     

ورات والندوات بشكل دوري، أما شركات القطاع الخاص فقد تقوم بتنظيم دورات خاصة             بتنظيم الد 

 . تخدم أهداف الشركة من الناحية التسويقية وبعيدا عن النواحي البيئية

 

بعد اإلطالع على درجات المعرفة للمرشدين الزراعيين على كافة فقرات محاور الدراسة فيما يلـي               

فقـرات محـاور الدراسـة كمـا      ولدى المرشدين الزراعيين نح عرض لمتوسطات درجة المعرفة     

، حيث يتبين من الجدول أن المتوسط الحسابي لدرجة المعرفـة اإلجماليـة             )5.4(يوضحها الجدول   

 ٣من الدرجة العليا للمعرفة اإلجمالية وهي       % ٩٠,٠ حيث تشكل    ٢,٧٠للمرشدين الزراعيين قد بلغ     

محـور أضـرار النشـاطات غيـر         ود عينة الدراسة نح   درجات، وبلغت أعلى درجة معرفة ألفرا     

 ووزن مئـوي    ٢,٧٥الزراعية على البيئة الزراعية حيث كان المتوسط الحسابي لدرجات اإلجابـة            

، وقد يعزى السبب في هذه النتيجة كون المرشدين الزراعيين على معرفة عاليـة وصـلة                %٩١,٦

رار وإيجاد الحلول لكل ضـرر ينـتج للبيئـة          تامة بالبيئة الزراعية وباستمرار، ومحاولة منع األض      

حيـث كـان    ) ٢٠٠٤البيطار،  (الزراعية من أي مسبب آخر،  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة             

الوعي البيئي بأضرار النشاطات التنموية غير الزراعية على البيئة الزراعية أكثر من بقية المحاور              

 .األخرى
 

 المئوية والخطأ المعياري لمحاور الدراسةالمتوسط الحسابي والنسبة   5.4:جدول

 
المتوسط  المحور

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

الخطأ 

 المعياري

 ٠,٠١٩ ٩٠,٦ ٢,٧٢ المعرفة العامة بقضايا البيئة

 ٠,٠٢٢ ٩١,٦ ٢,٧٥ أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية

 ٠,٠١٨ ٨٨,٦ ٢,٦٦ أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة

 ٠,٠٢١ ٩٠,٣ ٢,٧١ دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية

 ٠,٠١٤ ٩٠,٠ ٢,٧٠ محور المعرفة اإلجمالية



 ٦١

 

محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئـة        ووقد كان أقل درجة معرفة ألفراد عينة الدراسة نح        

 النتيجة تتفق أيضا مع نتيجة دراسـة     ه وهذ ٢,٦٧جابة  والصحة العامة حيث كان متوسط درجات اإل      

 ).٢٠٠٤البيطار، (

 

جميع محـاور   ووبشكل عام دلت نتائج الدراسة على ارتفاع درجة المعرفة للمرشدين الزراعيين نح     

الدراسة، وقد يعزى ذلك إلى الخبرة اإلرشادية لعينة الدراسة، وكذلك الدورات التدريبية الزراعيـة              

المرشدين في عينة الدراسة حصلوا على دورات تدريبية زراعية، وأن هناك ارتباط            حيث أن معظم    

ـ   وثيق بين الزراعة المستدامة وعلم البيئة فالزراعة هي المستخدم األول للموارد الطبيعية            م ، ولقد ت

معرفة متدنية ومعرفة متوسطة ومعرفة مرتفعة،      : تقسيم درجات المعرفة البيئية إلى ثالث مستويات      

ا للمتوسطات الحسابية لمعرفة المرشدين على كل محور من محاور الدراسة، حيث تم إضـافة               وفق

ـ           كـل محـور لتحديـد       ووطرح نصف انحراف معياري للمتوسط الحسابي لدرجات المعرفـة نح

المستويات، حيث أن مستوى المعرفة المتدنية تقابله الدرجات التي تقل عـن المتوسـط الحسـابي                

 انحراف معياري، ومستوى المعرفة المتوسطة تقابله الدرجات التي تقع بين           لدرجات اإلجابة بنصف  

 معيـاري، ومسـتوى المعرفـة       فنصف انحرا _ +المتوسط الحسابي لدرجات اإلجابة لكل مقياس       

المرتفعة تقابله الدرجات التي تزيد عن المتوسط الحسابي لدرجات اإلجابة بنصف انحراف معياري،             

ستويات حسب اعتبارها من الدرجة العليا للمعرفة البيئية في مقياس الدراجة           الم) 6.4(ويبين الجدول   

والتي أعطيت من ثالث درجات، واعتبارها من الدرجة العليا إلجمالي درجات المعرفة وفقا لعـدد               

، ومن ثم تم توزيع أفراد عينة الدراسة من المرشدين الـزراعيين علـى هـذه                الفقرات لكل محور  

 ). ٢٠٠٤البيطار، ( ،)٢٠٠٥ت، الغليال( المستويات
 

 . مستويات المعرفة ألفراد عينة الدراسة:أ-6.4 جدول

 
 المحور معرفة مرتفعة معرفة متوسطة معرفة متدنية

 ٣من 

 درجات

من الدرجة 

 العليا

 ٣من 

 درجات

من الدرجة 

 العليا

 ٣من 

 درجات

من الدرجة 

 العليا

محور المعرفـة العامـة     

 بقضايا البيئة

>٢,٥٩ ٣٣,٦٧< ٢,٥٩-

٢,٨٣ 

٣٣,٥٩-

٣٦,٧٩ 

<٣٦,٧٩ ٢,٨٣ 

أضرار النشاطات غيـر    

الزراعية علـى البيئـة     

 الزراعية

>٢,٦١ ٢٣,٤٩< ٢,٦١-

٢,٨٨ 

٢٣,٤٩-

٢٥,٩٢ 

<٢٥,٩٢ ٢,٨٨ 



 ٦٢

 

  مستويات المعرفة ألفراد عينة الدراسة:ب-6.4 جدول
 

 معرفة مرتفعة معرفة متوسطة معرفة متدنية المحور

 ٣من  

 درجات

من الدرجة 

 علياال

 ٣من 

 درجات

من الدرجة 

 العليا

 ٣من 

 درجات

من الدرجة 

 العليا

دور اإلرشاد في الزراعة    

المستدامة والحفاظ علـى    

 الموارد الطبيعية

>٢,٥٩ ٣٦,٢٦< ٢,٥٩-

٢,٨٤ 

٣٦,٢٦-

٣٩,٧٦ 

<٣٩,٧٦ ٢,٨٤ 

 محور المعرفة اإلجمالية

 

>٢,٦١ ١٤٦,١٦< ٢,٦١-

٢,٧٩ 

١٤٦,١٦-

١٥٦,٢٤ 

<١٥٦,٢٤ ٢,٧٩ 

 

توزيع المرشدين حسب مستويات المعرفة لديهم، ويتضح مـن الجـدول أن            ) 7.4(الجدول    ويبين

من عينة الدراسة يصنفون ضمن فئة المعرفة المرتفعة وهـي أعلـى نسـبة مـن                % ٤٠,٧حوالي  

من المرشدين ضمن فئة المعرفة المتوسـطة، وحـوالي         % ٣٠,٣المرشدين، في حين يوجد حوالي      

ية، ويتضح من الجدول أيضا أن أعلى نسبة من المرشـدين ضـمن            المعرفة المتدن  ةضمن فئ % ٢٩

محور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئـة         والمعرفة المرتفعة كانت في المحور الثاني وه      

وكانت أقل نسبة من المرشدين ضمن فئة المعرفة المرتفعة في المحور           % ٤٩الزراعية، حيث كانت    

، وبشكل عام يعتبر أكبر نسبة من المرشدين ضمن         %٣٦,٥ث كانت   الثالث مقارنة ببقية المحاور حي    

 . فئة المعرفة المرتفعة مقارنة بباقي فئات مستويات المعرفة
 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات المعرفة البيئية :أ-7.4جدول 

 
 المحور معرفة مرتفعة معرفة متوسطة معرفة متدنية

الوزن  التكرار

 المئوي

الوزن  التكرار

 المئوي

الوزن  التكرار

 المئوي

محور المعرفـة العامـة     

 بقضايا البيئة

٣٩,٣ ٥٧ ٣٣,٨ ٤٩ ٢٦,٩ ٣٩ 

أضرار النشاطات غيـر    

الزراعية علـى البيئـة     

 الزراعية

٤٩ ٧١ ٢٧,٦ ٤٠ ٢٣,٤ ٣٤ 

أضــرار النشــاطات  

الزراعية علـى البيئـة     

٣٦,٥ ٥٣ ٣٥,٩ ٥٢ ٢٧,٦ ٤٠ 



 ٦٣

 والصحة العامة

 ع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات المعرفة البيئيةتوزي :ب-7.4جدول 

 
 المحور معرفة مرتفعة معرفة متوسطة معرفة متدنية

الوزن  التكرار

 المئوي

الوزن  التكرار

 المئوي

الوزن  التكرار

 المئوي

دور اإلرشاد في الزراعة    

المستدامة والحفاظ علـى    

 الموارد الطبيعية

٤٤,٨ ٦٥ ٢٥,٥ ٣٧ ٢٩,٧ ٤٣ 

 معرفة اإلجماليةمحور ال

 

٤٠,٧ ٥٩ ٣٠,٣ ٤٤ ٢٩ ٤٢ 

 

 :الخالصة من النتائج المتعلقة بالهدف األول من الدراسة. 5.1.4
 

ـ              فقـرات   ويتضح من النتائج السابقة أن هناك تفاوت بين درجات المعرفة للمرشدين الزراعيين نح

ف المسـتوى   اخـتال  ومحاور الدراسة، وقد يعزى هذا التفاوت الختالف التخصصات الزراعيـة أ          

 .قطاع خاص والتعليمي، وكذلك قد يعزى إلى جهة العمل سواء قطاع عام أ
 

وبشكل عام فان ارتفاع المستوى التعليمي يزيد من معارف األفراد وبالتالي معرفته البيئيـة، وقـد                

مدى خبرتـه فـي المجـال        ويكون هناك دور للدورات التدريبية التي يتلقاها المرشد أثناء خدمته أ          

 .إلى طبيعة مجاله اإلرشادي أثناء عمله ورشادي أاإل
 

  الهدف الثاني تحليل العالقة بين درجة المعرفة البيئية للمرشدين الزراعيين والخصائص٢,٤

  الديموغرافية والمهنية لديهم     
 

يتناول هذا الجزء عرضا ألهم خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والمهنية، وسيتم االستفادة مـن        

خصائص الديموغرافية والمهنية لإلفراد في التحليل والتقييم لمستوى المعرفة البيئيـة، والتعـرف             ال

 .على أثر الخصائص الديموغرافية والمهنية على مستوى المعرفة لديهم
 

 : خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والمهنية.١,٢,٤
 

حافظات الضفة الغربية، حيث     مرشد زراعي موزعين على جميع م      ١٤٥تكونت عينة الدراسة من     

أن مجتمع الدراسة عبارة عن جميع المرشدين الزراعيين الذين يعملون في مجال اإلرشاد الزراعي              



 ٦٤

فـي مجـال القطـاع      وسواء في القطاع العام الحكومي في مديريات الزراعة في الضفة الغربيـة أ            

  . الخاص الربحي من شركات ومؤسسات خاصة لتسويق المدخالت الزراعية

 

 :الجنس. ١,١,٢,٤
 

ـ         % ٨٢,٨تشير نتائج الدراسة أن       موضـح فـي     ومن عينة الدراسة هم ذكور والباقي إناث كما ه

، وهذا يدل أن معظم المرشدين الزراعيين هم ذكور، ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى              )8.4(الجدول  

رأة فـي مجـال اإلرشـاد       الناحية االجتماعية والثقافية السائدة في مجتمعنا والتي تحد من عمل الم          

وقد يكون اقبال   الزراعي الميداني، حيث االتصال المباشر مع المزارعين والتنقل إلى مناطق بعيدة،            

 . بنفس درجة الذكور ليساإلناث على دراسة الهندسة الزراعية كتخصص جامعي
 

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب الجنس :8.4جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 ٨٢,٨ ١٢٠ ذكر

 ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

  

 :العمر. ٢,١,٢,٤
 

من المرشدين في عينة الدراسـة      % ٤٩أن  ) 9.4( موضح في الجدول     وتشير نتائج الدراسة كما ه    

 سنة، وهذا يدل    ٤٥منهم أكثر من    % ١١,٧ سنة، و  ٤٥-٣٥منهم بين   % ٣٩,٣ سنة، و  ٣٥دون سن   

 الفئة الشابة والمتوسطة الشابة، وهذه الفئة العمرية تعتبر أفرادهـا           أن معظم أفراد العينة تقريبا من     

 .أكثر قابلية إلى تلقي المعارف الجديدة والحصول عليها
 

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب الفئة العمرية9.4 :جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 ٤٩ ٧١  سنة٣٥أقل من 

 ٣٩,٣ ٥٧  سنة٤٥-٣٥من 

 ١١,٧ ١٧  سنة٤٥ثر من أك

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع



 ٦٥

حداثة نشوء السـلطة الوطنيـة       وويمكن تفسير كون معظم المرشدين الزراعيين من الفئة الشابة، ه         

الفلسطينية، حيث لم يكن هناك توظيف إال قليل جدا في دوائر الزراعة في الضفة الغربية، ولم يكن                 

، ولكن بعد نشوء السلطة الوطنية على اثر اتفـاق  هناك شركات زراعية مستوردة قبل نشوء السلطة     

 تم توظيف عدد كبير من المرشدين الزراعيين حديثي التخـرج لمـلء الفـراغ               ١٩٩٤عام   وأوسل

 .الحاصل وعدد منهم تم استيعابه في الشركات الزراعية

 

 :جهة العمل. ٣,١,٢,٤

 

 عينة الدراسة تعمـل فـي     من% ٨٣,٤أن  ) 10.4(موضح في الجدول     وتشير نتائج الدراسة كما ه    

منهم يعملون في القطاع الخاص من شـركات        % ١٦,٦والقطاع الحكومي أي في وزارة الزراعة،       

 . تسويقية خاصةتمؤسساوزراعية 
 

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب جهة العمل:10.4جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار لجهة العم

 ٨٣,٤ ١٢١ القطاع العام

 ١٦,٦ ٢٤ القطاع الخاص

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

 

أي أن معظم المرشدين يعملون في القطاع الحكومي وعدد يسير في القطاع الخاص، وهذا يدل على                

 .ضعف القطاع الخاص بسبب سيطرة إسرائيل على السوق المحلي بسبب سيطرتها على المعابر

 

 :التخصص الزراعي. ٤,١,٢,٤

 

من أفراد عينة الدراسة كانوا     % ٦١,٤أن  ) ١١,٤(موضح في الجدول     وتظهر نتائج الدراسة كما ه    

من ذوي تخصص وقاية نبات واإلنتاج النباتي، ولهذين التخصصين ارتباط وثيق واتصال مباشـر              

 .بالبيئة والموارد البيئية بشكل أكبر من التخصصات األخرى

 

نتـاج  من أفراد عينة الدراسة هم مـن ذوي تخصـص اإل          % ٢٤,١وتشير نتائج الدراسة أيضا أن      

الحيواني، والباقي موزع على باقي التخصصات المختلفة من شعبة عامة وتخصـص تربـة وري               

 .والبستنة الشجرية



 ٦٦

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب التخصص الزراعي:١١,٤ جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار التخصص الزراعي

 ٦١,٤ ٨٩ إنتاج نباتي ووقاية نبات

 ٢٤,١ ٣٥ إنتاج حيواني

 ٣,٤ ٥  وريتربة

 ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٢,١ ٣ بساتين

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

 

 :المؤهل العلمي. ٥,١,٢,٤

 

من أفراد عينة الدراسة هم     % ٨٤,١أن  ) 12.4( موضح في الجدول     وأظهرت نتائج الدراسة كما ه    

من حملة الماجستير، وهذا يعكس التعليم      % ١٥,٩من حملة البكالوريوس في العلوم الزراعية، وأن        

لجيد والعالي لفئة المرشدين الزراعيين حيث ال يوجد مؤهالت علمية أقل من بكالوريوس ضـمن               ا

 .العينة المدروسة
 

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب المؤهل العلمي12.4الجدول 

 
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

 ١٥,٩ ٢٣ ماجستير

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

 

 :الخبرة في اإلرشاد الزراعي. ٦,١,٢,٤

 

من أفراد العينة المبحوثة كانوا     % ٦٠,٧أن  ) 13.4( موضح في الجدول     وتشير نتائج الدراسة كما ه    

 سنوات، أي أكثر من نصف العينة المدروسـة وذلـك       ١٠-٥لديهم خبرة في اإلرشاد الزراعي من       

ي لم يسبق على تخرجها من الجامعـة        بسبب أن معظم المرشدين كانوا من الفئة العمرية الشابة والت         

 . عام١٥-١٠أكثر من 



 ٦٧

%  ١٢,٤و سـنوات،    ١٠كانراد العينة كانوا لديهم خبرة أكثر مـن         % ٢٦,٤كذلك تظهر النتائج أن     

 . سنوات٥كان لديهم خبرة أقل من 
 

  توزيع المرشدين الزراعيين حسب سنوات الخبرة في اإلرشاد الزراعي13.4:جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار اإلرشادسنوات الخبرة في 

 ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من 

 ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠أكثر من 

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

    

 :مجال العمل اإلرشادي. ٧,١,٢,٤

 

من أفراد عينة الدراسـة     % ٥٥,٢أن  ) 14.4( موضح في الجدول رقم      وتشير نتائج الدراسة كما ه    

منهم يعملون في مجـال اإلنتـاج الحيـواني، وأن          % ٢٢,٨إلنتاج النباتي، وأن    يعملون في مجال ا   

منهم يعملـون   % ٧,٦منهم يعملون في مجال اإلرشاد في مديريات الزراعة كإداريين، وأن           % ٧,٦

فـي  % ٣,٤كانوا يعملون في مجال التربة والري، وكـذلك         % ٣,٤في مجال التنمية الريفية، وأن      

 . مجال اإلعالم الزراعي

 

ويعود السبب كون أعلى نسبة كانت من أفراد العينة المبحوثة يعملون في مجـال اإلنتـاج النبـاتي          

كعمل إرشادي بسبب أن جميع مرشدي القطاع الخاص يعملون في هذا المجال كون نشاطهم يتركز               

على فرع الخضار بشكل خاص، بسبب حاجة هذا الفرع إلى مدخالت إنتاج بشكل عالي جـدا مـن           

هجنة وأسمدة وأدوية وبالستيك زراعي وغيرها من مدخالت اإلنتاج، حيث يقـوم المرشـد              بذور م 

 .بالقطاع الخاص بتزويد المزارعين بالمعلومات الفنية عن استخدام هذه المواد أثناء بيعها

 

  لديهمي توزيع المرشدين الزراعيين حسب مجال العمل اإلرشاد:أ-14.4جدول

 
 النسبة المئوية التكرار مجال العمل اإلرشادي

 ٥٥,٢ ٨٠ إنتاج نباتي

 ٣,٤ ٥ تربة وري

 



 ٦٨

  لديهمي توزيع المرشدين الزراعيين حسب مجال العمل اإلرشاد:ب-14.4جدول
 

 النسبة المئوية التكرار مجال العمل اإلرشادي

 ٢٢,٨ ٣٣ إنتاج حيواني

 ٣,٤ ٥ إعالم زراعي

 ٧,٦ ١١ إداري

 ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

 

 :المشاركة في الدورات التدريبية. ٨,١,٢,٤

 

من عينة الدراسة قد شـاركوا      % ٩٥,٢أن  ) 15.4( موضح في الجدول     وتشير نتائج الدراسة كما ه    

قد شاركوا بأقل مـن     % ٤٠لم يشاركوا نهائيا، وأن     % ٤,٨كمتدربين في الدورات التدريبية، وفقط      

% ٢٦,٢ دورات، وأن    ٨-٤ مـن    ةورات التدريبي قد شاركوا بالد  % ٢٩أربع دورات تدريبية، وأن     

 .   دورات تدريبية٨من أفراد عينة الدراسة قد شاركوا بأكثر من 

 

وتشير النتائج أن معظم المرشدين الزراعيين قد شاركوا بالدورات التدريبية مما يعكـس االهتمـام               

هتمام ووعي المؤسسات   الكبير لدى المرشدين الزراعيين بأهمية الدورات التدريبية، وكذلك يعكس ا         

التي يعملون بها خاصة دوائر الزراعة في محافظات الضفة الغربية بأهمية الـدورات فـي صـقل               

المعرفة لدى المرشدين وتزويدهم بالمعلومات الحديثة في كل المجاالت وخاصة مجاالت الزراعـة             

 .المستدامة واإلرشاد الزراعي الصديق للبيئة
 

 الزراعيين حسب المشاركة في الدورات التدريبية توزيع المرشدين :15.4جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار المشاركة في الدورات التدريبية

 ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٤٠ ٥٨  دورات٤المشاركة أقل من 

 ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤المشاركة من 

 ٢٦,٢ ٣٨  دورات٨المشاركة أكثر من 

 ١٠٠ ١٤٥ المجموع

 

 



 ٦٩

 :يئيةمصادر المعلومات الب. ٩,١,٢,٤

 

من أفراد العينـة المبحوثـة      % ٨١,٤أن  ) ١٦,٤( موضح في الجدول     وتشير نتائج الدراسة كما ه    

كانت أحد مصادر المعلومات البيئية لديهم الدراسة الجامعية، وهذا يعكس دور الجامعة في تزويـد               

 .ةالطالب بالمعرفة البيئية الالزمة وكون تخصص العلوم الزراعية له ارتباط وثيق بالبيئ

 

وتشير النتائج أيضا أن المصدر الثاني للمعلومات الزراعية كان الدورات التدريبيـة حيـث أشـار                

من أفراد العينة إلى اعتمادها كمصدر للمعلومات البيئية لديهم، وهذه النتيجة تعكس أهمية             % ٧٠,٣

رشـاد  هذه الدورات بتزويد المعرفة الحديثة والمستجدة في كل المجـاالت وخاصـة مجـاالت اإل              

 .الزراعي والتنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية من االستنزاف

 

وتشير النتائج أيضا أن المصدر الثالث للمعلومات البيئية حسب رأي المرشدين كان اإلنترنت، حيث              

 من أفراد العينة المبحوثة باعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية، ويمكن تفسير          % ٦٧,٦أجاب  

هذه النتيجة كون معظم العينة المدروسة من الفئة الشابة والتي لها اتصال مع الكمبيوتر واالنترنـت                

 .  عن المعرفة الجديدةثويستخدم الشبكة العنكبوتية باستمرار للبح

 

وتشير النتائج أيضا أن المصدر الرابع للمعلومات البيئية كان اإلذاعة والتلفزيـون حيـث أجـاب                

 العينة المبحوثة باعتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية، كذلك تشير           من أفراد % ٤٧,٦

من أفراد  % ٤٠النتائج أن المصدر الخامس للمعلومات البيئية كان الصحف والمجالت، حيث أشار            

 .عينة الدراسة باعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلومات البيئية

 

مـن  % ٨,٣للمعلومات البيئية كان للجمعيات البيئية حيث أشار        وأشارت النتائج أن المصدر األخير      

 االعتماد على   أفراد العينة باعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية، ويمكن تفسير ضعف          

الجمعيات البيئية كمصدر للمعلومات البيئية بسبب قلة عدد هذه الجمعيات وقلة نشـاطها، حيـث أن                

 .عدد كبير من المرشدين لم يسمع بوجودها في الضفة الغربية

 

   توزيع المرشدين حسب النسبة المئوية إلجاباتهم حول مصادر المعلومات البيئية:أ-16.4جدول

 
 النسبة المئوية لإلجابة نعم )اإلجابة نعم(التكرار  ات البيئيةمصادر المعلوم

 ٧٠,٣ ١٠٢ دورات تدريبية



 ٧٠

   توزيع المرشدين حسب النسبة المئوية إلجاباتهم حول مصادر المعلومات البيئية:ب-16.4جدول

 
 النسبة المئوية لإلجابة نعم )اإلجابة نعم(التكرار  مصادر المعلومات البيئية

 ٤٧,٦ ٦٩ يونإذاعة وتلفز

 ٨,٣ ١٢ جمعيات بيئية

 ٨١,٤ ١١٨ دراسة جامعية

 ٤٠ ٥٨ صحف ومجالت

 ٦٧,٦ ٩٨ انترنت

 

تحليل العالقة بين الخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشدين الزراعيين ودرجة . ٢,٢,٤

       المعرفة 

 :         البيئية لديهم

 

قتها بالخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشـدين      تناول الهدف الثاني تحليال لمحاور الدراسة وعال      

 للتعرف  Kolmogrov-Smirnovالزراعيين، وقد تم استخدام االختبارات الالمعلمية وفقا الختبار         

، حيـث يوضـح     )17.4( الطبيعية والتي يوضحها الجدول      على مقاربة توزيع المحاور للتوزيعات    

اور الدراسة، حيث تبين أن توزيع درجة المعرفة        نتائج فحص التوزيع الطبيعي لمح    ) 17.4(الجدول  

ألفراد عينة الدراسة على المحاور لم يكن مقاربا للتوزيع الطبيعي لجميع محاور الدراسة، فبلغـت               

 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية        ١,٧٨ في محور المعرفة العامة بقضايا البيئة        Zقيمة  

 وهـي  ٢,٢٤نشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية        في محور أضرار ال    Z، وبلغت قيمة    %٥

 في محور أضرار النشاطات الزراعية      Z، وبلغت قيمة    %٥قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية       

، وكذلك قيمـة    %٥ وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية         ١,٥٧على البيئة والصحة العامة     

Z       ١,٨٧زراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعيـة         في محور دور اإلرشاد الزراعي في ال 

 Z، وكذلك محور المعرفة اإلجمالية بلغت قيمـة         %٥وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية        

 %.٥ وهي كذلك دالة إحصائيا عند مستوى المعوية ١,٤٦
 

  لمحاور الدراسةKolmogrov-Smirnov نتائج اختبار :أ-17.4 جدول

 
ــط الم المحور توس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Zقيمــــــة
Kolmogrov-

Smirnov   

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠٠٣ ١,٧٨ ٠,٢٣ ٢,٧٢ محور المعرفة العامة بقضايا البيئة



 ٧١

 

  لمحاور الدراسةKolmogrov-Smirnov نتائج اختبار :ب-17.4 جدول

 
ــط  المحور المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Zقيمــــــة
Kolmogrov-

Smirnov   

مستوى 

 الداللة

أضرار النشاطات غير الزراعية علـى البيئـة        

 الزراعية

٠٠٠٠ ٢,٢٤ ٠,٢٦ ٢,٧٥ 

أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة      

 العامة

٠,٠١٤ ١,٥٧ ٠,٢١ ٢,٦٦ 

دور اإلرشاد الزراعي في الزراعـة المسـتدامة     

 والحفاظ على الموارد الطبيعية

٠,٠٠٢ ١,٨٧ ٠,٢٥ ٢,٧١ 

 رفة اإلجماليةمحور المع

 

٠,٠٢٧ ١,٤٦ ٠,١٨ ٢,٧٠ 

 

 )Mann-Whitney(وبذلك فقد استخدام االختبارات الالمعلمية المتمثلة باستخدام اختبار مان ويتني           

 لمقارنـة   )Kruskal-Wallis(لمقاربة متوسطات الرتب لمجموعتين واختبار كريسـكال والـيس          

 . محاور الدراسةالمتوسطات لثالث مجموعات فأكثر، وذلك بالنسبة لجميع

 

 :محور المعرفة العامة بقضايا البيئة. ١,٢,٢,٤

 

لمعرفة أثر الخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشدين على درجة المعرفة لديهم لمحور المعرفـة             

بقضايا البيئة العامة، فقد تم إجراء االختبارات الالزمة حيث تشير النتائج إلى وجود فروق معنويـة                

بين متوسط الرتب تبعا لمتغيرات الجنس والتخصص الزراعي والمؤهـل          % ٥لة  عند مستوى الدال  

العلمي ومجال العمل اإلرشادي والمشاركة في الدورات التدريبية، وكذلك اعتبار الدراسة الجامعيـة             

مصدر للمعلومات البيئية واعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية، بينما لم يكن هنـاك فـروق               

والخبرة فـي    والعمر   بين درجة المعرفة تبعا لمتغيرات جهة العمل      % ٥توى الداللة   معنوية عند مس  

اإلرشاد الزراعي، وكذلك اعتبار الدورات التدريبية واإلذاعـة والتلفزيـون والجمعيـات البيئيـة              

 .والصحف والمجالت كمصادر للمعلومات البيئية، وفيما يلي عرض ذلك



 ٧٢

 :الجنس. ١,١,٢,٢,٤

 

نتائج اختبار مـان ويتنـي   ) 18.4(ة من المرشدين هم من الذكور، ويبين الجدول   وجد أن أكبر نسب   

)M.W (                أن هناك فروق معنوية في درجة المعرفة البيئية تبعا لمتغير الجنس، وقد تبين من خـالل

 درجة المعرفة أكثر لدى الذكور مـن اإلنـاث، فالمرشـدين الـذكور لـديهم                نمتوسطات الرتب أ  

 . المرشدين اإلناثمتوسطات رتب أعلى من

 

 لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا        M.W( Mann-Whitney(نتائج اختبار    18.4:جدول  

 لمتغير الجنس

 
 )M.W(نتائج اختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار الجنس

 Z P-valueقيمة  ٧٦,٤٢ ٨٢,٨ ١٢٠ ذكر

 ٠,٠٣٠ ٢,١٦٤ ٥٦,٥٨ ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(رض اإلحصائي الذي ينص     بعد اختبار الف  

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جـنس              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائية) المرشد

 

 التي تتناول الوعي البيئي للمرشدين الزراعيين       )٢٠٠٤البيطار،  (راسة  وهذه النتيجة تتعارض مع د    

وتتفق هذه النتيجة مع    ) ١٩٨٨صباريني وعودة والخليلي،    (، وتتعارض أيضا مع دراسة      في األردن 

 .)١٩٩٨مطاربة، (دراسة

 

 :العمر. ٢,١,٢,٢,٤

 

ئة العمرية الشابة أقـل     أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة من المرشدين الزراعيين هم ضمن الف           

 سنة، وكان متوسط الرتب أقل من باقي الفئات العمرية األخرى، إال أن اختبارات الفـروق                ٣٥من  

 قـد أظهـر     )K.W(باستخدام اختبار كريسكال واليس     ) 19.4(ن المتوسطات المبينة في الجدول      بي

ت العمر المختلفـة،    بين متوسط الرتب حسب فئا    % ٥عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة        

 .)=٠,٢٧٨P(حيث كانت قيمة 



 ٧٣

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

 عمـر في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    ليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائيةتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وع) المرشد

 

 ودراسـة   )٢٠٠٤البيطـار،   (وهذه النتيجة تتعارض أيضا مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة           

 . حيث كانت الفروق معنوية)٢٠٠٥الغليالت، (

 

    لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعا K.W (Kruskal-Wallis( نتائج اختبار 19.4:جدول 

 لمتغير العمر               

  
 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار العمر

 ٢X P-valueقيمة ٦٧,٣٥ ٤٩ ٧١ ٣٥أقل من 

 ٧٨,٥٦ ٣٩,٣ ٥٧ ٤٥-٣٥من 

 ٧٧,٩٧ ١١,٧ ١٧ ٤٥أكثر من 

٠,٢٧٨ ٢,٥٦ 

 

 :جهة العمل. ٣,١,٢,٢,٤

 

عملون في القطاع العام الحكـومي، وقـد        ي% ٨٣,٤أظهرت نتائج الدراسة أن معظم عينة الدراسة        

أن متوسط الرتب لدى العاملين في القطاع العام متقارب مع العاملين           ) M.W(أظهرت نتائج اختبار    

) 20.4(في القطاع الخاص، ولكن اختبارات الفروق بين متوسطات الرتب المبينـة فـي الجـدول                

% ٥ق معنوية عند مستوى الداللـة       قد أظهر عدم وجود فرو    ) M.W(باستخدام اختبار مان ويتني     

 .)=٠,٩١٥P(حسب جهة العمل، حيث كانت قيمة 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال( بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

جهـة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    م وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائيةتبين عد)  المرشدعمل

 ).٢٠٠٤البيطار، (وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة 

 



 ٧٤

معرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا       لمحور ال  M.W( Mann-Whitney(نتائج اختبار    20.4:جدول 

 لمتغير جهة العمل

 
 )M.W(نتائج اختبار الرتبمتوسط  الوزن المئوي التكرار جهة العمل

 Z P-valueقيمة  ٧٢,٨٣ ٨٣,٤ ١٢١ قطاع عام

- ٧٣,٨٣ ١٦,٦ ٢٤ قطاع خاص

٠,١٠٧ 

٠,٩١٥ 

 

 :التخصص الزراعي. ٤,١,٢,٢,٤

 

كان أكثر المرشدين في عينة الدراسة من ذوي تخصص اإلنتاج النباتي ووقاية النبات، حيث بلغـت                

باقي موزعين على باقي التخصصات الزراعيـة مـن         من أفراد عينة الدراسة، وال    % ٦١,٤نسبتهم  

إنتاج حيواني وتربة وري وشعبة عامة وبستنة شجرية، وقد أظهرت نتائج اختبار كريسكال واليس              

)K.W ( موضح في الجدول     وكما ه )أن متوسط الرتب لذوي تخصص تربـة وري كـان          ) 21.4

ت معنويـة بـين درجـات       أعلى من باقي التخصصات األخرى، ويوضح الجدول أن الفروق جاء         

المعرفة البيئية تبعا لمتغير التخصص الزراعي، حيث أظهرت نتائج اختبار كريسـكال والـيس أن               

حيـث كانـت قيمـة        % ٥الفروق بين متوسطات الرتب كانت معنوية عند مستوى الداللة أقل من            

)٠,٠,٠١٢P=(. 
 

 العامة بقضايا البيئة تبعـا       لمحور المعرفة  K.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار    21.4:جدول  

  الزراعيصلمتغير التخص

   
متوسط  الوزن المئوي التكرار التخصص الزراعي

 الرتب

 )K.W(نتائج اختبار 

 ٢X P-valueقيمة ٧٨,٧٥ ٦١,٤ ٨٩ إنتاج نباتي ووقاية

 ٥٣,٢١ ٢٤,١ ٣٥ إنتاج حيواني

 ١٠٥,٣٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٧١,٦٢ ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٨٥,٣٣ ٢,١ ٣ بستنة شجرية

٠,٠١٢ ١٢,٨٤٧ 

 



 ٧٥

الختبار الفروقات بين درجات المعرفـة للمرشـدين تبعـا          ) M.W(تم استخدام اختبار مان ويتني      

لمتغير التخصص الزراعي، وقد تبين أن الفروقات قد كانت بين التخصص الزراعي إنتاج نبـاتي               

، كما تبـين وجـود فـروق        ووقاية والتخصص إنتاج حيواني لصالح التخصص إنتاج نباتي ووقاية        

معنوية بين فئة التخصص إنتاج حيواني والتخصص تربة وري لصـالح التخصـص تربـة وري                

 .لصالح األخير

 

وقد يعزى ذلك أن ذوي التخصصات اإلنتاج النباتي والوقاية والتربة والري أكثر تماس مع البيئـة                

 .يطة بشكل عملي في الميدانالمحيطة أثناء دراستهم الجامعية حيث يتعاملوا مع البيئة المح

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

رفض الفرضـية   تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن         ) لمرشدل التخصص الزراعي 

 .   اإلحصائية

  

حيث كانت درجة الـوعي البيئـي للتخصصـات         ) ٢٠٠٤البيطار،  (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة      

 .اإلنتاج النباتي ووقاية النبات أعلى من باقي التخصصات الزراعية األخرى

 

 :المؤهل العلمي. ٥,١,٢,٢,٤

 

ن شهادة بكالوريوس كمؤهـل علمـي       يحملو% ٨٤,١أشارت النتائج أن معظم أفراد عينة الدراسة        

يحملون شهادة ماجستير، وبشكل عام يتميز األفراد ذوي المسـتوى التعليمـي المرتفـع              % ١٥,٩و

بازدياد مستوى المعرفة لديهم، فهناك عالقة وثيقة بين المؤهالت العلمية ومدى اكتسابه للمعـارف              

حيث يالحظ أن متوسط الرتب لدرجة      ) 22.4(ذلك النتائج المبينة في الجدول      العلمية البيئية، وتؤكد    

المعرفة البيئية تزداد بازدياد المؤهل العلمي لإلفراد، حيث حصل المرشدون ذوي المؤهل العلمـي              

البكالوريوس على متوسط رتب أقل من متوسط الرتب لذوي المؤهل العلمـي ماجسـتير وبشـكل                

لية عند مستوى معنوية أقـل مـن        واضح، وجاءت الفروق في درجة المعرفة لبيئية ذات معنوية عا         

 .)=٠,٠,٠٠٢P(حيث كانت قيمة % ١

 



 ٧٦

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

المؤهـل  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير      )٠,٠٥=α(الداللة

 .     ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائيةتبين وجود فروق) لمرشدل العلمي

حيث أشارت النتائج لديه بارتفاع مسـتوى       ) ٢٠٠٥الغليالت،  (وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة       

 .الوعي البيئي لدى المزارعين في وادي األردن كلما زاد مستواهم التعليمي
 

 لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا        M.W( Mann-Whitney( نتائج اختبار    22.4:جدول  

 لمتغير المؤهل العلمي

 
 )M.W(نتائج اختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار المؤهل العلمي

 Z P-valueقيمة  ٦٨,٤٣ ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

 ٠,٠٠٢ -٣,٠٣٦ ٩٧,٢٢ ١٥,٩ ٢٣ ماجستير

 

 :الخبرة في اإلرشاد الزراعي. ٦,١,٢,٢,٤

 

وات الخبرة في اإلرشاد مع التقدم في عمر المرشد الزراعي، فكلما تقدم المرشد في العمر               تتوائم سن 

ازدادت خبرته بإطالعه على األبحاث الجديدة والتجارب الجديدة وكذلك من خالل اكتسابه الخبـرة              

 .من خالل تفاعله مع المجتمع أثناء خدمته

 

 ١٠-٥ذوي خبـرة مـن      % ٦٠,٧ حـوالي     أشارت نتائج الدراسة أن معظم أفراد عينة الدراسـة        

أن متوسطات الرتب كانت متقاربـة      ) 23.4(ول  سنوات، وتبين من خالل النتائج الموضحة في الجد       

في درجة المعرفـة تبعـا      % ٥لجميع فئات الخبرة ولم يكن هناك فروق معنوية عند مستوى الداللة          

 .)=٠,٤٢٦P(لمتغير سنوات الخبرة للمرشد، حيث كانت قيمة 
 

 لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا        K.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار    :23.4 جدول

  في اإلرشاد الزراعي ةلمتغير الخبر

  
 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار الخبرة في اإلرشاد 

 ٢X P-valueقيمة ٧٥,٢٢ ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٦٩,٥٢ ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من 

 ٧٩,٨٢ ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠أكثر من 

٠,٤٢٦ ١,٧٠٦ 



 ٧٧

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

الخبـرة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير             )٠,٠٥=α(الداللة

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليـه يمكـن قبـول            تبين ع ) لمرشدل في اإلرشاد الزراعي  

 .    الفرضية اإلحصائية

 

 :مجال العمل اإلرشادي. ٧,١,٢,٢,٤

 

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف عينة الدراسة تعمل في مجال اإلنتـاج النبـاتي حـوالي                  

جاالت األخرى من   ، والباقي موزعين على باقي الم     %٢٢,٨وأيضا مجال اإلنتاج الحيواني     % ٥٥,٢

 .تربة وري وأعالم زراعي وتنمية ريفية وعدد منهم في المجال اإلداري

 

تحدد مجال العمل اإلرشادي للمرشد المهام والخبرة التي يحصل عليها في مجال عمله، مما يـؤثر                

 نتائج اختبار كريسكال  ) 24.4(دلت النتائج المبينة في الجدول      على مدى إدراكه لمختلف القضايا، و     

واليس أن هناك فروق معنوية في درجة المعرفة البيئية تبعا لمجال العمل اإلرشادي للمرشد، حيـث     

أن الفروق بين متوسطات الرتب كانت معنوية عند مستوى الداللـة           ) K.W(أظهرت نتائج اختبار    

 ).=٠,٠,٠١٥P(حيث كانت قيمة % ٥اقل من 
 

محور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا        ل K.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار    24.4:جدول  

 لمتغير مجال العمل اإلرشادي 

  
متوسط  الوزن المئوي التكرار مجال العمل اإلرشادي

 الرتب

 )K.W(نتائج اختبار 

 ٢X P-valueقيمة ٧٨,٢٩ ٥٥,٢ ٨٠ إنتاج نباتي

 ١٠٥,٣٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٥٢,٤٢ ٢٢,٨ ٣٣ إنتاج حيواني

 ٧٢ ٣,٤ ٥ زراعيإعالم 

 ٨٨,٥٥ ٧,٦ ١١ إداري

 ٦٦,٤٥ ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

٠,٠١٥ ١٤,١٢٣ 

 



 ٧٨

حيث أظهرت النتائج أن متوسط الرتب كان أعلى في مجال التربة والري كعمل إرشادي، وكـذلك                

 .في مجال اإلنتاج الحيواني وكل من اإلنتاج النباتي واإلداري وكان أقل متوسط رتب ه

 

لتؤكد ذلك إذ وجد أن هنـاك   ) M.W(بعدية باستخدام اختبار مان ويتني      وجاءت نتائج االختبارات ال   

 بين مجـال    )=٠,٠,٠٠٤P(حيث كانت قيمة    % ١فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة أقل من         

العمل اإلرشادي كإنتاج نباتي ومجال العمل اإلرشادي كإنتاج حيواني لصالح اإلنتاج النباتي، وكذلك             

حيـث  %  ٥ اإلنتاج الحيواني والتربة والري عند مستوى الداللة أقل مـن            هناك فروق معنوية بين   

 لصالح التربة والري كعمل إرشادي، وكذلك هناك فروق معنوية عاليـة            )=٠,٠,٠٢٤P(كانت قيمة   

حيـث كانـت قيمـة      % ١بين مجال اإلنتاج الحيواني واإلداري عند مستوى الداللـة أقـل مـن              

)٠,٠,٠٠٩P=(ي كعمل إرشادي لصالح المجال اإلدار. 

 

وكانت الفروق في درجات المعرفة لصالح اإلداريين، وقد يرجع ذلك إلـى كيفيـة إدراك المرشـد                 

اإلداري للمسائل البيئية، حيث ينظر إليها من جانب نظري، باإلضافة إلى الجانب العملي، كمـا أن                

لية قبل حصوله علـى     المرشد اإلداري في الغالب يكون من ذوي الخبرة الزراعية واإلرشادية العم          

وظيفته اإلدارية، وقد يكون لديهم تفرغ أكثر للمشاركة في الـدورات التدريبيـة مـن المرشـدين                 

 . الميدانيين

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

مجـال  د الزراعي تبعا لمتغير     في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشا        )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكـن رفـض الفرضـية             ) لمرشدل العمل اإلرشادي 

 .    اإلحصائية

 

 :المشاركة في الدورات التدريبية. ٨,١,٢,٢,٤

 

منهم قد شـاركوا فـي الـدورات التدريبيـة          % ٩٣أشارت نتائج الدراسة أن معظم عينة الدراسة        

منهم فقط لم يشاركوا نهائيا، وبشكل عام فان من الطبيعي أن المشـاركة فـي               % ٧وأن  كمتدربين  

الدورات التدريبية تزيد من معارف الفرد، فهناك عالقة وثيقة بين مستوى المعرفة لدى المرشـدين               

ائج الدراسة المبينة في الجـدول      وبين مدى المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة، وتؤكد ذلك نت         

)25.4.( 

 



 ٧٩

أن متوسط الرتب يزداد كلما ازدادت عدد الـدورات         ) K.W(وتشير نتائج اختبار كريسكال واليس      

 دورات تدريبية على    ٨التدريبية التي يتلقاها المرشد، حيث حصل المرشدون المشاركون بأكثر من           

  دورات تدريبية على متوسـط     ٤ بينما حصل المرشدون المشاركون بأقل من        ٩٢,٢٦متوسط رتب   

 .٥٦,٤٩رتب 
 

 لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة تبعـا        K.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار    :25.4جدول  

 لمتغير المشاركة في الدورات التدريبية

 
متوسط  الوزن المئوي التكرار المشاركة في الدورات التدريبية

 الرتب

 )K.W(نتائج اختبار 

 ٢X P-valueقيمة ٥٦,٥٧ ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٥٦,٤٩ ٤٠ ٥٨  دورات٤أقل من 

 ٨١,١١ ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤من 

 ٩٢,٢٦ ٢٦,٢ ٣٨  دورات٨أكثر من 

٠,٠٠٠ ١٩,٨٦٨ 

 

لتؤكد ذلك، إذ وجد أن هناك      ) M.W(وجاءت نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار مان ويتني         

الدورات التدريبية وبين   بين عدم المشاركة في     % ٥فروق ذات معنوية عند مستوى الداللة أقل من         

 ).=٠,٠,٠٤٥P( دورات لصالح المشاركة في الدورات، حيث كانت قيمة ٨المشاركة بأكثر من 

 

بين مستوى المشاركة أقل    % ١وكذلك وجدت فروق ذات معنوية عالية عند مستوى الداللة اقل من            

مـة   دورات لصـالح المشـاركة األعلـى، حيـث كانـت قي            ٨-٤ دورات والمشاركة من     ٤من  

)٠,٠,٠٠٣P=(              بين % ١، وكذلك وجدت فروق ذات معنوية عالية جدا عند مستوى الداللة أقل من

 دورات لصـالح المشـاركة      ٨ دورات تدريبية والمشاركة بأكثر مـن        ٤مستوى المشاركة اقل من     

 .األعلى

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(لةالدال

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفـض          ) لمرشدل المشاركة بالدورات التدريبية  

 ).٢٠٠٤البيطار، (تتعارض هذه النتيجة مع نتيجةو. الفرضية اإلحصائية



 ٨٠

 : البيئيةمصادر المعلومات. ٩,١,٢,٢,٤

 

بين متوسط الرتـب تبعـا لمتغيـر        % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة          

اعتبار الدراسة الجامعية ومتغير اعتبار االنترنت كمصادر للمعلومات البيئية، ولم يكن هناك فروق             

عـة وتلفزيـون    لباقي المصادر البيئية مـن دورات تدريبيـة وإذا        % ٥معنوية عند مستوى الداللة     

 .وجمعيات بيئية وصحف ومجالت، وفيما يلي توضيح ذلك

  

 :اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية. ١,٩,١,٢,٢,٤

 

من أفراد العينة المبحوثة اعتبرت الدراسة الجامعيـة مصـدر          % ٨١,٤أظهرت نتائج الدراسة أن     

أم متوسط الرتب أكثر عنـد      ) M.W(مان ويتني   للمعلومات البيئية لديهم، وقد أشارت نتائج اختبار        

الذين اعتبروا الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية من غيرهم، حيث أظهرت وجود فـروق              

بين متوسـطات الرتـب لصـالح اعتبـار     % ١ذات معنوية عالية جدا عند مستوى الداللة أقل من     

 ويمكن تفسير النتيجة    ،)=٠,٠,٠٠٦P(مة  الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية حيث كانت قي       

السابقة بان الدراسة الجامعية في التخصصات الزراعية تكون أكثر قربا من البيئة وقضاياها ألنهـا               

 .تتعامل وتستخدم كل عناصر البيئة، وذات تماس مباشر معها

 

 :اعتبار االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية. ٢,٩,١,٢,٢,٤

 

من أفراد عينة الدراسة اعتبروا االنترنت مصـدر للمعلومـات          % ٦٧,٦أن  أظهرت نتائج الدراسة    

أن متوسط الرتب كان أعلـى عنـد الـذين          ) M.W(البيئية، وقد أشارت نتائج اختبار مان ويتني        

اعتبروا االنترنت مصدر للمعلومات البيئية، حيث أظهرت النتائج وجود فروق معنوية عند مستوى             

سطات الرتب لصالح اعتبار االنترنـت مصـدر للمعلومـات البيئيـة            بين متو % ٥الداللة أقل من    

)٠,٠,٠٤٢P=.( 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير مصادر             )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية          ) لدى المرشد المعلومات البيئية   

 .    اإلحصائية

 



 ٨١

 :خالصة النتائج لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة .١٠,١,٢,٢,٤

 

من خالل استخدام االختبارات الالمعلمية إليجاد أثر الخصائص الديموغرافية والمهنية على درجـة             

، تبين أن درجة المعرفة كانـت أكبـر للمرشـدين           )١,٤الملحق(ا البيئة لديهم    المعرفة العامة بقضاي  

الذكور، والمرشدين ذوي التخصصات تربة وري وتخصص اإلنتاج النبـاتي ووقايـة وتخصـص              

 مجـال العمـل     اللذينالبساتين وتخصص الشعبة العامة، وذوي المؤهل العلمي األعلى، والمرشدين          

 نباتي وإعالم زراعي والمجال اإلداري، وذوي المشاركة األعلـى          اإلرشادي لهم تربة وري وإنتاج    

في الدورات التدريبية، والذين اعتبروا الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية، والذين اعتبـروا             

 . مصدر للمعلومات البيئيةتاالنترن

     

 :عية محور المعرفة بأضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزرا.٢,٢,٢,٤

 

أن توزيـع هـذا   ) 17.4(في الجدول  والموضحة Kolmogrov- smirnovأظهرت نتائج اختبار 

المحور ال يقارب التوزيع الطبيعي، وبذلك فقد تم استخدام االختبارات الالمعلمية المتمثلة باختبـار              

يـة  الختبار الفروق بين درجة المعرفة البيئ     ) M-W(واختبار مان ويتني    ) K-W(كروسكال واليس 

 . والمهنية للمرشدينةهذا المحور تبعا للمتغيرات الديموغرافيونح

 

تبعـا لمتغيـرات    % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية بين متوسط الرتب عند مستوى الداللة             

ـ           الجامعيـة كمصـدر     ةالجنس والمؤهل العلمي والمشاركة في الدورات التدريبية، واعتبار الدراس

رنت كمصدر للمعلومات البيئية، بينما لم يكن هناك فروق معنوية عند مستوى            لمعلومات البيئة واإلنت  

تبعا لمتغيرات العمر وجهة العمل والتخصص الزراعي والخبرة في اإلرشاد الزراعـي            % ٥الداللة  

ومجال العمل اإلرشادي، والدورات التدريبية واإلذاعة والتلفزيون والجمعيات والبيئـة والصـحف            

 .للمعلومات البيئية، وفيما يلي عرض ذلكوالمجالت كمصادر 

 

 : الجنس.١,٢,٢,٢,٤

 

وجود ) 26.4(ثة من الذكور، ويظهر الجدول رقم     أظهرت النتائج أن النسبة األكبر من العينة المبحو        

فروق معنوية في درجة المعرفة البيئية بين متوسط الرتب لكل من المرشدين الذكور واإلناث عنـد                

لصالح الذكور، فالمرشدين الذكور لديهم متوسطات رتب       ) P=0.012(% ٥مستوى الداللة أقل من     

 .أعلى من اإلناث



 ٨٢

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئـة          ) M-W( نتائج اختبار  26.4:جدول

 الزراعية تبعا لمتغير الجنس

 
 )M-W(نتائج اختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار الجنس

 Z P. valueقيمة  ٧٦,٩٢ ٨٧,٨ ١٢٠ ذكر

 ٠,٠١٢ -٢,٥٢٤ ٥٤,١٨ ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جـنس              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    لة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائيةتبين وجود فروق ذات دال) المرشد

 

 :العمر. ٢,٢,٢,٢,٤

 

 سنة، وكـان متوسـط   ٣٥ أغلب المرشدين هم من الفئة العمرية الشابة أقل من       أن أظهرت الدراسة 

، )K-W(الرتب متقارب بين الفئات العمرية المختلفة، وما أكده أيضا نتائج اختبار كروسكال واليس              

بين متوسط الرتـب حسـب      % ٥نتائج عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة         فقد أظهرت ال  

 ).27.4(، كما يوضح الجدول رقم)(P=0.841فئات العمر المختلفة، حيث كان قيمة 

 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على        ) K-W( نتائج اختبار   27.4: جدول

 البيئة الزراعية تبعا لمتغير العمر

 
 نتائج اختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار العمر

K-W)( 

 X2قيمة ٧٢,٣٧ ٤٩ ٧١ ٣٥أقل من 

 

P. value 

 ٥٧ ٤٥-٣٥من 

 

٧٥,٠٦ ٣٩,٣ 

 ١٧ ٤٥أكثر من 

 

٦٨,٧١ ١١,٧ 

٠,٣٤٧ 

 

٠,٨٤١ 

 



 ٨٣

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

 عمـر في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية) المرشد

 

، حيث أشـارت إلـى      )٢٠٠٤البيطار،  (وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة          

 .فروق معنوية تتعلق بمستوى الوعي البيئي بهذا المحور تبعا لمتغير العمرعدم وجود 

 

 : جهة العمل.٣,٢,٢,٢,٤

  

يعملون في القطاع الحكومي وقد     % ٨٣,٤تشير نتائج الدراسة أن معظم المرشدين في عينة البحث          

اربة جـدا   أن متوسط الرتب لدى العاملين في القطاع العام كانت متق         ) M-W(أظهرت نتائج اختبار    

مع متوسط الرتب لدى العاملين في القطاع الخاص، وأن اختبارات الفروق بين متوسطات الرتـب               

مان ويتني، قد أظهرت عدم وجود فروق معنوية عند مسـتوى الداللـة             ) M-W(باستخدام اختبار   

 ).28.4(موضح في الجدول و كما ه(P=0.823)حسب جهة العمل، حيث كان قيمة % ٥

 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على        ) M-W(تائج إختبار  ن 28.4: جدول

 .البيئة الزراعية تبعا لمتغير جهة العمل

 
 نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار جهة العمل

M-W) 
( 

 قطاع عام

 

 Z P. valueقيمة  ٧٢,٦٦ ٨٣,٤ ١٢١

 قطاع خاص

 

٠,٨٢٣ -٠,٢٢٤ ٧٤,٧١ ١٦,٦ ٢٤ 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(د اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       بع

جهـة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية)  المرشدعمل

 

 



 ٨٤

 : التخصص الزراعي.٤,٢,٢,٢,٤

 

أظهرت نتائج الدراسة أن معظم المرشدين الزراعيين من تخصص اإلنتاج النباتي ووقايـة النبـات               

-K، والباقي موزعين على باقي التخصصات المختلفة، وقد أظهرت نتائج إختبـار             %٦١,٤حوالي  

W)(    موضح في الجدول   و كروسكال واليس، كما ه )وي تخصـص   أن متوسط الرتـب لـذ     ) 29.4

 األخرى، يليه تخصص التربة والري، ومن       تالبساتين كان أعلى بشكل واضح من باقي التخصصا       

ثم اإلنتاج النباتي والوقاية، إال أنه لم تظهر نتائج االختبار وجود فروق معنوية عند مستوى الداللـة                 

 .(P=0.562)بين متوسطات الرتب، حيث كانت قيمة% ٥

 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على ) K-W( نتائج إختبار29.4:  جدول

 .البيئة الزراعية تبعا لمتغير التخصص الزراعي

 
الوزن  التكرار التخصص الزراعي

 المئوي

 نتائج إختبار متوسط الرتب

K-W)( 

 إنتاج نباتي ووقاية نبات

 

 X2 P.valueقيمة ٧٤,٨٣ ٦١,٤ ٨٩

 إنتاج حيواني

 

٦٨,٣٣ ٢٤,١ ٣٥ 

 تربه وري

 

٨٧,١٠ ٣,٤ ٥ 

 ٦٢,٤٦ ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٩٥,٣٣ ٢,١ ٣ بساتين

٢,٩٧٥ 

 

 

 

٠,٥٦٢ 

 

 ويمكن تفسير ذلك كون المعلومات الواردة في هذا المحور هي معلومات عامة وسهلة على مستوى               

 .مرشد زراعي

 

ـ           ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص        توى  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

ـ         ) لمرشدل التخصص الزراعي  ه يمكـن قبـول     تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية، وعلي

 .)٢٠٠٤البيطار، (وتتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة. الفرضية اإلحصائية

 



 ٨٥

 : المؤهل العلمي.٥,٢,٢,٢,٤

 

أشارت نتائج الدراسة كما أوضحنا سابقا، أن معظم المرشدين الزراعيين في العينة يحملون مؤهـل               

ن ومن الطبيعي أن المرشدين الذين لديهم مؤهالت أعلى سوف يكونـون            %)٨٤(علمي بكالوريوس 

-M(قد جاءت نتائج إختبـار      أكثر معرفة ولديهم معلومات أكثر، وبالتالي زيادة معرفتهم البيئية، و         

W (           ألصحاب المؤهل العلمي  حمان ويتني لتؤكد ذلك حيث أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واض 

الماجستير من متوسط الرتب ألصحاب المؤهل العلمي بكالوريوس، حيث أظهرت نتائج اإلختبـار             

% ١داللة اقل من    ، وجود فروق معنوية عالية جدا عند مستوى ال        )30.4(موضح في الجدول    وكما ه 

)P=0.005 (لصالح المؤهل العلمي األعلى. 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

المؤهـل  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير      )٠,٠٥=α(الداللة

 .    داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائيةتبين وجود فروق ذات) لمرشدل العلمي

  

الغلـيالت،  (و) ٢٠٠٤البيطـار،  ( وتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في هذا المجـال          

 .)١٩٩٨مطاربة،(و) ٢٠٠٥
  

 مان ويتني لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة ) M-W( نتائج إختبار30.4:  جدول

 .الزراعية تبعا لمتغير المؤهل العلمي               

 
 نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار المؤهل العلمي

M-W)( 

 Z P. valueقيمة  ٦٨,٨٤ ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

 ٠,٠٠٥ -٢,٨١٢ ٩٥,٠٤ ١٥,٩ ٢٣ ماجستير

 

 : الخبرة في اإلرشاد الزراعي.٦,٢,٢,٢,٤
 

وق بين متوسطات الرتب لفئات الخبرة المختلفة لم تكن معنوية عنـد            أن الفر ) 31.4(يوضح الجدول 

أن متوسطات الرتـب    ) 31.4(، ويوضح الجدول  )P=0.270(، حيث كانت قيمة     %٥مستوى الداللة   

 .بين مستويات الخبرة المختلفة كانت متقاربة



 ٨٦

ـ        ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص        توى  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس

الخبـرة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير             )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليـه يمكـن قبـول             ) لمرشدل في اإلرشاد الزراعي  

 .الفرضية اإلحصائية

 

  طات غير الزراعية على كروسكال واليس لمحور أضرار النشا) K-W( نتائج إختبار31.4:جدول 

 .البيئة الزراعية تبعا لمتغير الخبرة في اإلرشاد الزراعي               

 
الوزن  التكرار الخبرة في اإلرشاد

 المئوي

 نتائج إختبار متوسط الرتب

K-W)( 

 X2 P. valueقيمة ٧٩,٣١ ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٦٨,٥٧ ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من

 ٨٠,٠٩ ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠من أكثر 

٠,٢٧٠ ٢,٦٢٢ 

 

ويمكن تفسير هذه النتيجة، بسبب حداثة نشوء السلطة الفلسطينية وحداثة كوادرها، وكون الفئة القليلة              

 سنوات، بعضها كان موظف قبل نشوء السلطة وفـي فتـرة اإلدارة            ١٠ذوي الخبرة التي تزيد عن      

 في النواحي البيئية لمناطق الضفة الغربيـة        اهتمامالمدنية للجيش اإلسرائيلي حيث لم يكن هناك أي         

تحت اإلحتالل، وكان هناك إغفال متعمد للنواحي البيئية من قبل سلطات اإلحـتالل والتـي كانـت                 

تنتهك األراضي الفلسطينية بيئيا باستمرار سواء باستنزاف الموارد الطبيعية مثل الميـاه الجوفيـة              

 .ية المستعملة من قبل المستوطناتمكبات النفايات المنتشرة في الضفة الغربوأ

 

 : مجال العمل اإلرشادي.٧,٢,٢,٢,٤

  

موضح سابقا أن أعلى نسبة من المرشدين يعملون في مجال اإلنتـاج             وأشارت نتائج الدراسة كما ه    

 .والباقي موزعين على باقي المجاالت األخرى% ٥٥,٢النباتي حوالي 

 

، أن متوسطات الرتب فـي      )32.4(بينة في الجدول  روسكال واليس الم  ك) K-W(ودلت نتائج إختبار    

المجاالت المختلفة كانت متقاربة باستثناء مجال التنمية الريفية، حيث جاءت أقل بشكل واضح مـن               

غيرها، مما يشير إلى ضعف المعرفة ألصحاب هذا المجال لمحـور أضـرار النشـاطات غيـر                 

 األخرى، مع ذلك لم يشير اإلختبـار إلـى          الزراعية على البيئة الزراعية نسبيا مع باقي المجاالت       



 ٨٧

 .)(P=0.084، حيث جاءت قيمـة    %٥وجود فروق معنوية في درجة المعرفة عند مستوى الداللة          

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

مجـال  د الزراعي تبعا لمتغير     في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشا        )٠,٠٥=α(الداللة

، وعليه يمكن قبـول     %٥تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         ) لمرشدل العمل اإلرشادي 

فروق معنوية ضعيفة في درجة المعرفة عند مستوى داللة         الفرضية اإلحصائية، ولكن ظهرت هناك      

١٠.% 

 

ن ويتني، وجود فروق معنويـة فـي        ما) M-W(وتشير نتائج اإلختبارات البعدية بإستخدام إختبار       

درجة المعرفة في هذا المحور بين مجال اإلنتاج النباتي ومجال التنمية الريفيـة لصـالح اإلنتـاج                 

النباتي، وكذلك بين مجال التربة والري ومجال التنمية الريفية لصالح مجال التربة والري، وكـذلك               

صالح اإلنتاج الحيواني وبـين مجـال اإلعـالم         بين مجال اإلنتاج الحيواني ومجال التنمية الريفية ل       

الزراعي والتنمية الريفية لصالح اإلعالم الزراعي، وبين المجال اإلداري ومجال التنميـة الريفيـة              

لصالح المجال اإلداري، ويمكن أن يعزى ذلك كون مجال التنميـة الريفيـة أقـل تمـاس وخبـرة               

كم عمل هذا المجال بما يخـص األسـرة         بمعلومات هذا المحور عن باقي التخصصات األخرى بح       

 .الريفية ونشاطاتها
 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على        ) K-W( نتائج إختبار   32.4:جدول

 .البيئة الزراعية تبعا لمتغير مجال العمل اإلرشادي

 
 نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار مجال العمل اإلرشادي

K-W)( 

 إنتاج نباتي

 

 X2 P. valueقيمة ٧٨,٧٨ ٥٥,٢ ٨٠

 تربة وري

 

٨٧,١٠ ٣,٤ ٥ 

 إنتاج حيواني

 

٦٨,٥٩ ٢٢,٨ ٣٣ 

 إعالم زراعي

 

٧٥,٤٠ ٣,٤ ٥ 

 ٦٩,٥٠ ٧,٦ ١١ إداري

 ٤٠,١٨ ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

٠,٠٨٤ ٩,٧١٧ 



 ٨٨

 

 : المشاركة بالدورات التدريبية.٨,٢,٢,٢,٤

 

لـم  % ٧ظم أفراد عينة الدراسة قد شاركوا بالدورات التدريبية وفقـط       أظهرت نتائج الدراسة أن مع    

 .يشاركوا نهائيا

 

 متوسط الرتب يزداد كلما إزدادت عدد الـدورات         أنكروسكال واليس   ) K-W(وتشير نتائج إختبار    

 دورات  ٨التدريبية التي يتلقاها المرشد الزراعي، حيث حصل المرشدون المشاركون بـأكثر مـن              

 دورات  ٤، بينما حصل المرشدون المشـاركون بأقـل مـن           %٩١,٢٥ متوسط رتب    ى عل تدريبية

، حيث جاءت الفروق في درجة المعرفة ذات معنويـة عاليـة       %٥٨,١٦تدريبية على متوسط رتب     

 ).(P=0.001 حيث كانت قيمة% ١عند مستوى الداللة اقل من 

 

ويتني لتؤكد ذلـك، إذ وجـد أن        مان  ) M-W( وجاءت نتائج اإلختبارات البعدية باستخدام إختبار       

 دورات والمشاركة أقل مـن  ٨بين المشاركة بأكثر من  % ١هناك فروق ذات معنوية عالية أقل من        

 . دورات تدريبية لصالح المشاركة األكبر٤

 

 دورات  ٤بين المشاركة أقـل مـن       % ٥وكذلك وجد أن هناك فروق ذات معنوية متوسطة أقل من           

 .لح المشاركة األكبر دورات لصا٨-٤والمشاركة من 

 بـين عـدم المشـاركة بالـدورات         )P=0.07(وكذلك وجد أن هناك فروق ذات معنوية متوسطة         

 . دورات تدريبية لصالح المشاركة٨والمشاركة بأكثر من 

 

ويمكن أن نرجع ذلك أن المشاركة في الدورات التدريبية تزيد من معارف الفرد، فهناك عالقة غالبا                

مستوى معرفة المرشد وبين مدى مشاركته بالدورات، وتؤكـد ذلـك النتـائج             ما تكون طردية بين     

 ).33.4(ينة في الجدول المب

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفـض          ) لمرشدل شاركة بالدورات التدريبية  الم

 .الفرضية اإلحصائية
 



 ٨٩

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على        ) K-W( نتائج إختبار  33.4: جدول

 .البيئة الزراعية تبعا لمتغير المشاركة بالدورات التدريبية

 
 نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار اتالمشاركة بالدور

K-W)( 

 X2 P. valueقيمة ٦٥,٠٧ ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٥٨,١٦ ٤٠ ٥٨ دورات٤أقل من 

 ٧٨,٣٠ ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤

 ٩١,٢٥ ٢٦,٢ ٣٨  دورات٨أكثر من

٠,٠٠١ ١٦,١ 

 

 : مصادر المعلومات البيئية.٩,٢,٢,٢,٤
 

بين متوسط الرتـب تبعـا      % ١عنوية عند مستوى الداللة أقل من       وتشير النتائج إلى وجود فروق م     

لمتغير اعتبار الدراسة الجامعية ومتغير اعتبار اإلنترنت كمصادر للمعلومات البيئية، ولم يكن هناك             

لباقي المصادر البيئية من دورات تدريبية وإذاعة وتلفزيـون     % ٥فروق معنوية عند مستوى الداللة      

 .مجالتوجمعيات بيئية وصحف و

 

 : اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية.١,٩,٢,٢,٢,٤

 

بين اعتبـار   )P=0.001% (١تشير نتائج الدراسة وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة أقل من            

، حيث تشـير نتـائج      اعتبارهاالدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية وعدم اعتبارها لصالح         

، أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل       )34.4(موضح في الجدول  وكما ه ) M-W(ي  إختبار مان ويتن  

 .واضح لإلجابة نعم  مقارنة باإلجابة ال
 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة         ) M-W( نتائج إختبار    34.4:جدول

 .الزراعية تبعا لمتغير اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية

 
اعتبار الدراسـة الجامعيـة     

  للمعلومات البيئيةركمصد

الوزن  التكرار

 المئوي

 )M-W(نتائج إختبار  متوسط الرتب

 Z P. valueقيمة ٧٨,٦٦ ٨١,٤ ١١٨ نعم

 ٠,٠٠١ -٣,٤٧٧ ٤٨,٢٦ ٨,٦ ٢٧ ال



 ٩٠

 :ةبيئي اعتبار اإلنترنت كمصدر للمعلومات ال.٢,٩,٢,٢,٢,٤

 

أفراد عينة الدراسة اعتبروا اإلنترنت مصـدر للمعلومـات         من  % ٦٧,٦أظهرت نتائج الدراسة أن     

، ان متوسط الرتب أعلى بشكل واضح عنـد         M-W)(البيئية، وقد أشارت نتائج إختبار مان ويتني        

ـ              وجـدت   ثاعتبار اإلنترنت مصدرا من الذين لم يعتبروا اإلنترنت كمصدر للمعلومات البيئية، حي

 رقـم    كما يوضحه الجدول   ،)P=0.004% (١لة أقل من    فروق ذات معنوية عالية عند مستوى الدال      

)35.4.( 

 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة         ) M-W(نتائج إختبار  35.4: جدول

 .الزراعية تبعا لمتغير اإلنترنت كمصدر للمعلومات البيئية

 
اعتبار اإلنترنـت كمصـدر     

 للمعلومات البيئية

الوزن  التكرار

 المئوي

 )M-W(نتائج إختبار توسط الرتبم

 Z P. valueقيمة  ٧٩,٧٨ ٦٧,٦ ٩٨ نعم

 ٠,٠٠٤ -   2.875 ٥٨,٨٧ ٣٢,٤ ٤٧ ال

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

متغير مصادر  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا ل           )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية          ) المعلومات البيئية لدى المرشد   

 اإلحصائية

 

 :خالصة النتائج لمحور أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية .١٠,٢,٢,٢,٤

 

ـ من خالل إستخدام اإلختبارات الالزمة إليجاد أثر الخصائص الديموغراف          والمهنيـة للمرشـدين     ةي

 لديهم بأضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعيـة           البيئية الزراعيين على درجة المعرفة   

 في ملحق الجداول، تبين أن درجة المعرفة كانت أكبـر للمرشـدين             ٢,٤الملحقموضح في    وكما ه 

رشادي تربة وري وإنتـاج     الذكور، وذوي المؤهل العلمي األعلى، والمرشدين ذوي مجال العمل اإل         

نباتي وإعالم زراعي والمجال اإلداري ومجال اإلنتاج الحيواني، والمرشدين ذوي المشاركة األعلى            

 .بالدورات التدريبية، والذين اعتبروا الدراسة الجامعية واإلنترنت كمصادر للمعلومات البيئية

 



 ٩١

 :والعامة محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة .٣,٢,٢,٤

 

بـين درجـات المعرفـة      % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى المعنويـة            

محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة وفقا لمتغيرات المؤهل            وللمرشدين نح 

 بين درجات   العلمي، والمشاركة في الدورات التدريبية، في حين لم يتبين وجود فروق دالة إحصائيا            

المعرفة وفقا للمتغيرات األخرى والتي تشمل الجنس والعمر وجهة العمل والتخصـص الزراعـي              

والخبرة في اإلرشاد الزراعي ومجال العمل اإلرشـادي، وكـذلك اعتبـار اإلذاعـة والتلفزيـون                

ئيـة،  والجمعيات البيئية والدراسة الجامعية والصحف والمجالت واإلنترنت كمصادر للمعلومات البي         

والتي أكدت نتائج اإلختبارات الالمعلمية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية              

محـور أضـرار النشـاطات       وبين أي من المتغيرات المذكورة ودرجة معرفة المرشدين نح         % ٥

 .الزراعية على البيئة والصحة العامة

 

بـين درجـات    % ١٠ة عند مستوى المعنوية     بينما تبين من النتائج وجود فروق ذات معنوية ضعيف        

 .المعرفة للمرشدين وفقا لمتغير اعتبار الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية

 

 : الجنس.١,٣,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب للمرشدين الذكور يزيد بشكل قليل جدا عن متوسط الرتب            ) 36.4(يوضح الجدول   

يشير إلى عدم وجود فروق معنوية عند       ) M-W(ان ويتني   للمرشدين اإلناث، إال أن نتائج إختبار م      

 ).(P=0.492حيث كانت قيمة % ٥متوسط الداللة 
 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعيـة علـى البيئـة           ) M-W(نتائج إختبار  36.4:جدول  

 .والصحة العامة تبعا لمتغير الجنس

 
 )M-W(رنتائج إختبا متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار الجنس

 Z P. valueقيمة  ٧٤,٠٩ ٨٢,٨ ١٢٠ ذكر

 ٠,٤٩٢ -٠,٦٨٨ ٦٧,٧٦ ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جـنس              )٠,٠٥=α(الداللة



 ٩٢

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية بالنسبة            تبين  ) المرشد

 .لهذا المحور

     

 : العمر.٢,٣,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب لجميع الفئات العمرية متقارب جدا، لكن كان أعلى بقليـل             ) 37.4(يوضح الجدول 

 إلى عدم وجـود فـروق     K-W)(لصالح فئات العمر األكبر، وتشير نتائج إختبار كروسكال واليس          

 ).(P=0.862حيث كانت قيمة % ٥معنوية عند مستوى الداللة 
 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئـة    ) K-W(نتائج إختبار  37.4:جدول

 .والصحة العامة تبعا لمتغير العمر

 
 العمر

 

 )K-W(نتائج إختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 X2 P. valueقيمة ٧١,٠٩ ٤٩ ٧١ ٣٥ل من أق
 

٧٤,٦٠ ٣٩,٣ ٥٧ ٤٥-٣٥ 

 ٧٥,٦٢ ١١,٧ ١٧ ٤٥أكبر من 

٠,٨٦٢ ٠,٢٩٧ 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

 عمـر تغيـر   في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لم           )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصـائية لهـذا               ) المرشد

 .    المحور

 

 :جهة العمل. ٣,٣,٢,٢,٤ 

 

 بشكل كبيـر    بأن متوسط الرتب للمرشدين في القطاع الحكومي كان متقار        ) 38.4(يوضح الجدول 

لخاص، وان نتائج إختبار مان ويتني تشير إلـى         من متوسط الرتب للمرشدين العاملين في القطاع ا       

 ).(P=0.652، حيث كانت قيمة%٥عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة 

 



 ٩٣

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعيـة علـى البيئـة           ) M-W( نتائج إختبار  :38.4جدول

 .والصحة العامة تبعا لمتغير جهة العمل

 
 )M-W(نتائج إختبار متوسط الرتب يالوزن المئو التكرار جهة العمل

 Z P. valueقيمة  ٧٣,٧٠ ٨٣,٤ ١٢١ قطاع عام

 ٠,٦٥٢ -٠,٤٥١ ٦٩,٤٨ ١٦,٦ ٢٤ قطاع خاص

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

جهـة  راعي تبعا لمتغيـر     في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الز         )٠,٠٥=α(الداللة

 .    تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية)  المرشدعمل

 

 : التخصص الزراعي.٤,٣,٢,٢,٤

 

أن متوسـط   ) 39.4(موضح فـي الجـدول      وكما ه ) (K.Wأظهرت نتائج إختبار كروسكال واليس    

تثناء تخصص التربة والـري، حيـث جـاءت         الرتب متقارب في جميع التخصصات الزراعية باس      

مرتفعه عند باقي التخصصات، ولم يظهر نتائج اإلختبار وجود فروق معنوية عند مستوى الداللـة               

 .)(P=0.165بين متوسطات الرتب، حيث كانت قيمة% ٥

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية، وعليـه يمكـن قبـول              ) لمرشدل التخصص الزراعي 

 .    الفرضية اإلحصائية

 

نوية  وجود فروق مع    تشير إلى  مان ويتني ) M-W(نتائج االختبارات البعدية باستخدام إختبار    إال أن   

بين التربة والري واإلنتاج النبـاتي والوقايـة        % ٥ذات داللة إحصاية عند مستوى الداللة أقل من         

 ).(P=0.027لصالح التربة والري

 

بـين التربـة    % ٥وكذلك تشير النتائج إلى وجود فروق ذات معنوية عند مستوى الداللة اقل مـن               

وأيضـا وجـود فـروق      ) (P=0.022نت  والري واإلنتاج الحيواني لصالح التربة والري، حيث كا       



 ٩٤

، بين التربة والري والشعبة العامـة       )(P=0.082% ١٠معنوية ضعيفة عند مستوى الداللة أقل من        

 .لصالح التربة والري
 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة        ) K-W( نتائج إختبار   :39.4ل  جدو

 .راعيوالصحة العامة تبعا لمتغير التخصص الز

 
متوسط  الوزن المئوي التكرار التخصص الزراعي

 الرتب

 )K-W(نتائج إختبار 

 X2 P. valueقيمة ٧٤,٦ ٦١,٤ ٨٩ إنتاج نباتي ووقاية

 ٦٥,٩٩ ٢٤,١ ٣٥ إنتاج حيواني

 ١١٤,٨٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٦٥,٨٨ ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٦٨,٦٧ ٢,١ ٣ بساتين

٠,١٦٥ ٦,٤٩٩ 

 

 :علمي المؤهل ال.٥,٣,٢,٢,٤
 

أن متوسط الرتب ألصحاب المؤهل العلمي الماجستير أعلى بشكل واضـح           ) 40.4(يوضح الجدول 

من متوسط الرتب لحملة البكالوريوس، حيث أظهرت النتائج وجود فروق معنوية عالية جـدا عنـد    

 .لصالح المؤهل العلمي األعلى% ١مستوى الداللة أقل من 
 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال (بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص     

المؤهـل  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير      )٠,٠٥=α(الداللة

 .    تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائية) لمرشدل العلمي

ذوي التعليم األعلى والمؤهل العلمي األعلى، يتميزون بازدياد        ويمكن تفسير هذه النتيجة أن األفراد       

مستوى المعرفة لديهم حيث هناك تناسب طردي بين درجة المؤهل العلمي ودرجة المعرفة البيئيـة               

 .لألفراد
 

مان ويتني لمحور أضرار النشـاطات الزراعيـة علـى البيئـة          ) M-W(نتائج إختبار  40.4:جدول

 .ر المؤهل العلميوالصحة العامة تبعا لمتغي
 

 )M-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار المؤهل العلمي

 Z P. valueقيمة  ٦٦,١٨ ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

 ٠,٠٠٠ -٤,٥١٩ ١٠٩,٢٠ ١٥,٩ ٢٣ ماجستير



 ٩٥

 : الخبرة في اإلرشاد الزراعي.٦,٣,٢,٢,٤

 

فة كانت متقاربة جدا، ولـم يكـن        أن متوسطات الرتب لفئات الخبرة المختل     ) 41.4(يوضح الجدول 

، وذلك حسـب نتيجـة      )(P=0.554حيث كانت قيمة    % ٥هناك فروق معنوية عند مستوى الداللة       

 .اختيار كروسكال والس

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

الخبـرة  لين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير       في درجة المعرفة البيئية لدى العام      )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليـه يمكـن قبـول             ) لمرشدل في اإلرشاد الزراعي  

 .الفرضية اإلحصائية
 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئـة    ) K-W(نتائج إختبار  41.4:جدول

 .رة في اإلرشاد الزراعيوالصحة العامة تبعا لمتغير الخب

 
ــاد   ــي اإلرش ــرة ف الخب

 الزراعي

متوسط  الوزن المئوي التكرار

 الرتب

 )K-W(نتائج إختبار

 X2 P. valueقيمة ٧٥,٧٨ ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٧٠,٠٢ ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من 

 ٧٨,٤٤ ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠أكثر من 

٠,٥٥٤ ١,١٨١ 

 

 : مجال العمل اإلرشادي.٧,٣,٢,٢,٤

 

تحدد مجال العمل اإلرشادي المهام والخبرة التي يحصل عليها في مجال عمله مما يؤثر على مدى                

أن متوسط الرتب   ) 42.4(موضح في الجدول   وإدراكه لمختلف القضايا، ودلت نتائج الدراسة كما ه       

 حيث  كان متقارب بين مجاالت العمل اإلرشادية المختلفة باستثناء متوسط رتب مجال التربة والري،            

كان األعلى مع ذلك لم يشير نتائج اختيار كروسكال واليس وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة                

 ).(P=0.155بين متوسطات الرتب تبعا لمجال العمل اإلرشادي حيث كان قيمة % ٥

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

مجـال  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير             )٠,٠٥=α(الداللة



 ٩٦

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضـية            ) لمرشدل العمل اإلرشادي 

 .اإلحصائية
 

 كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة       ) K-W(نتائج إختبار  42.4: جدول

 .والصحة العامة تبعا لمتغير مجال العمل اإلرشادي
 

مجــال العمــل 

 اإلرشادي

 )K-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 X2 P. valueقيمة ٧٥,٦ ٥٥,٢ ٨٠ إنتاج نباتي

 ١١٤,٨ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٦٣,٢٦ ٢٢,٨ ٣٣ إنتاج حيواني

 ٨٢,٨ ٣,٤ ٥ إعالم زراعي

 ٦٩,٦٨ ٧,٦ ١١ ريإدا

 ٦٣,١٨ ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

٠,١٥٥ ٨,٠٢٣ 

 

 : المشاركة بالدورات التدريبية.٨,٣,٢,٢,٤
 

أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واضح بالنسبة للمرشدين الذين شـاركوا            ) 43.4(يوضح الجدول 

ت  دورات تدريبية، وبشكل عام يزداد قيمة متوسط الرتب كلما زادت المشاركة بالدورا            ٨بأكثر من   

التدريبية، ويؤكد ذلك نتائج إختبار كروسكال واليس حيث أشار إلى وجود فروق معنوية عالية جدا               

 .لمتغير المشاركة بالدورات التدريبية% ١عند مستوى الداللة أقل من 
 

كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة        ) K-W(نتائج إختبار  :43.4جدول

 . لمتغير المشاركة في الدورات التدريبيةوالصحة العامة تبعا

 
المشـــاركة بالـــدورات 

 التدريبية

متوسط  الوزن المئوي التكرار

 الرتب

 )K-W(نتائج إختبار

 X2 P. valueقيمة ٥٣,٣٦ ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٦١,١٨ ٤٠ ٥٨  دورات٤أقل من 

 ٦٥,٠٢ ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤من 

 ١٠٣,٤٧ ٢٦,٩ ٣٨  دورات٨أكثر من 

٠,٠٠٠ ٢٧,٨٠٣ 

 



 ٩٧

لتؤكد ذلك، إذ وجـد هنـاك   ) (M-Wوجاءت نتائج اإلختبارات البعدية بإستخدام إختبار مان ويتني        

بين عدم المشاركة بالدورات والمشـاركة      % ١فروق معنوية عالية جدا عند مستوى الداللة أقل من          

، )P=0.006( دورات تدريبية، حيث كانت قـيم      ٨ دورات لصالح المشاركة بأكثر من       ٨بأكثر من   

 دورات  ٤بين المشاركة بأقل من     % ١ووجدت فروق معنوية عالية جدا عند مستوى الداللة أقل من           

، )P=0.000( دورات تدريبية لصالح المشاركة األكبر حيث كانـت  ٨تدريبية والمشاركة بأكثر من     

 دورات  ٨-٤بين المشاركين ب    % ١وكذلك وجدت فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة أقل من           

 ).(P=0.000 دورات تدريبية لصالح المشاركة األكبر حيث كانت قيمة٨والمشاركة بأكثر من 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفـض          ) لمرشدل دورات التدريبية المشاركة بال 

 .الفرضية اإلحصائية

 

 : مصادر المعلومات البيئية.٩,٣,٢,٢,٤

 

بين متوسط الرتـب تبعـا      % ١٠تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية ضعيفة عند مستوى الداللة           

ومات البيئية، وعدم وجود فروق معنوية عند مستوى         التدريبية كمصدر للمعل   تلمتغير اعتبار الدورا  

بين متوسط الرتب تبعا لباقي مصادر المعلومات البيئية من إذاعة وتلفزيون وجمعيـات             % ٥الداللة  

 .بيئية ودراسة جامعية وصحف ومجالت وإنترنت

 

 : التدريبية كمصدر للمعلومات البيئيةت اعتبار الدورا.١,٩,٣,٢,٢,٤

 

من المرشدين في عينة الدراسة الـدورات التدريبيـة كمصـدر           % ٧٠,٣ اعتبار   تشير النتائج إلى  

إلى وجـود فـروق     ) (M-Wللمعلومات البيئية، وتشير نتائج الدراسة بإستخدام إختبار مان ويتني          

بين متوسط الرتب تبعا لمتغير اعتبار الدورات التدريبيـة         % ١٠معنوية ضعيفة عند مستوى الداللة      

 ).44.3(موضح في الجدول وكما ه) P=0.059(لبيئية، حيث كانت قيمة كمصدر للمعلومات ا
 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير مصادر             )٠,٠٥=α(الداللة



 ٩٨

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية          ) شدالمعلومات البيئية لدى المر   

 .اإلحصائية
 

  مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة ) M-W(نتائج إختبار 44.4: جدول

 .والصحة العامة تبعا لمتغير اعتبار الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية              

 
ورات التدريبيــة اعتبــار الــد

 كمصدر للمعلومات البيئية

الوزن  التكرار

 المئوي

متوسط 

 الرتب

 )M-W(نتائج إختبار

 Z P. valueقيمة  ٧٧,٢٧ ٧٠,٣ ١٠٢ نعم

 ٠,٠٥٩ -١,٨٩١ ٦٢,٨٧ ٢٩,٧ ٤٣ ال
 
 

 :خالصة النتائج لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة .١٠,٣,٢,٢,٤
 

ـ       اماستخدمن خالل     والمهنيـة للمرشـدين     ة اإلختبارات الالزمة إليجاد أثر الخصائص الديموغرافي

 على درجة المعرفة لديهم بأضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة كمـا              نالزراعيي

 و في ملحق الجداول، تبين أن درجة المعرفة كانـت أكبـر للمرشـدين ذ              ٣,٤الملحقمبين في    وه

ربة وري ولذوي المؤهل العلمي األعلى ولذوي مجـال العمـل اإلرشـادي             التخصص الزراعي ت  

الزراعي التربة والري والمرشدين أصحاب المشاركة األعلى بالدورات التدريبية والمرشدين الـذين        

 .اعتبروا الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية
 

 :والحفاظ على الموارد الطبيعية محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة .٤,٢,٢,٤
 

بـين درجـات المعرفـة      % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا عن مستوى المعنويـة            

محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية،            وللمرشدين نح 

راعي والمشـاركة فـي الـدورات       وفقا لمتغيرات العمر والمؤهل العلمي والخبرة في اإلرشاد الز        

التدريبية واعتبار اإلنترنت كمصدر للمعلومات البيئية، في حين كان هناك فـروق دالـه إحصـائيا                

بين درجات المعرفة للمرشدين وفقا لمتغيرات جـنس المرشـد          % ١٠ضعيفة عند مستوى المعنوية     

 .لبيئيةواعتبار اإلذاعة والتلفزيون والدراسة الجامعية كمصادر للمعلومات ا
 

بـين درجـات    % ٥كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية             

محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة والحفاظ على المـوارد            والمعرفة للمرشدين نح  



 ٩٩

 الطبيعية وفقا لمتغيرات جهة العمل والتخصص الزراعي ومجـال العمـل اإلرشـادي والـدورات             

 .التدريبية واعتبار الجمعيات البيئية والصحف والمجالت كمصادر للمعلومات البيئية
 

 :الجنس. ١,٤,٢,٢,٤
 

، أن متوسط الرتب للذكور كان أعلـى مـن   )45.4( موضح في الجدول وتشير نتائج الدراسة كما ه    

ة عنـد  متوسط الرتب لإلناث، حيث تشير نتائج إختبار مان ويتني أن هناك فروق معنويـة ضـعيف           

محور دور اإلرشاد الزراعـي فـي الزراعـة         وفي درجة المعرفة البيئية نح    % ١٠مستوى الداللة   

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير الجـنس ولصـالح الـذكور، حيـث كانـت                 

 ).P=0.07(قيمة
 

ـ           ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص        توى  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جـنس              )٠,٠٥=α(الداللة

 .تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية) المرشد

 

فاظ لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والح      ) M-W(نتائج إختبار مان ويتني    45.4: جدول

 .على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير الجنس

 
 الجنس

 

 )M-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة  ٧٥,٨٦ ٨٢,٨ ١٢٠ ذكر

 ٠,٠٧٠ -١,٨١٣ ٥٩,٢٨ ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 
 : العمر.٢,٤,٢,٢,٤

 

 ٣٥بة أقـل مـن      عمرية الشا تشير نتائج الدراسة أن هناك نسبة عالية من المرشدين ضمن الفئات ال           

، يليـه الفئـة     )٤٥-٣٥(أن متوسط الرتب كان أعلى للفئة العمريـة         ) 46.4(سنه، ويوضح الجدول  

حيث وجد فروق ذات    ) K-W( سنه، ويؤكد ذلك نتائج إختبار كروسكال واليس       ٤٥العمرية أكبر من    

درجة المعرفـة   في  ) P=0.033(حيث كانت قيمة  % ٥داللة إحصائيا متوسطه عند مستوى الداللة       

 .لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير العمر

 



 ١٠٠

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

 عمـر متغيـر   في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا ل           )٠,٠٥=α(الداللة

 . تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائية) المرشد

    

لتؤكد ذلك، إذ وجد أن هناك      ) M-W( إختبار مان ويتني     باستخداموجاءت نتائج اإلختبارات البعدية     

عمريـة مـن     سنة والفئة ال   ٣٥بين فئة العمر أقل من      % ١فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة       

 . لصالح فئة العمر األخيرة سنه٤٥-٣٥

 

كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعـة المسـتدامة          ) K-W(نتائج إختبار  46.4: جدول

 .والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير العمر

 

 )K-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن  المئوي التكرار العمر

 X2 P. valueقيمة ٦٣,٩٤ ٤٩ ٧١ ٣٥أقل من 

 ٨٢,٩١ ٣٩,٣ ٥٧ ٤٥-٣٥بين 

 ٧٧,٦٢ ١١,٧ ١٧ ٤٥أقل من 

٠,٠٣٣ ٦,٨١٥ 

 

 :جهة العمل. ٣,٤,٢,٢,٤
 

أن متوسط الرتب كان أعلى بقليل لدى المرشـدين العـاملين فـي القطـاع               ) 47.4(يوضح الجدول 

لـم  ) M-W( يتنـي الخاص عن المرشدين العاملين في القطاع الحكومي إال أن نتائج إختبار مان و            

ـ      % ٥ المعنوية   ىتظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو         وفي درجة المعرفة لبيئيـة نح

محور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير جهة العمـل،        

 ).P=0.064(حيث كانت قيمة

 

روق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى           توجد ف  ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

جهـة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية)  المرشدعمل

ولصالح القطاع  % ١٠ مستوى الداللة    ولكن كان هناك فروق معنوية ضعيفة في درجة المعرفة عند         

 .الخاص

 



 ١٠١

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ       ) M-W(نتائج إختبار مان ويتني    47.4: جدول

 .على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير جهة العمل

 
 )M-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار جهة العمل

 Z P. valueقيمة  ٧٠,١٥ ٨٢,٤ ١٢١ قطاع عام

 ٠,٠٦٤ -١,٨٥٠ ٨٧,٣٥ ١٦,٦ ٢٤ قطاع خاص

 

 :التخصص الزراعي. ٤,٤,٢,٢,٤ 

 

أن متوسط الرتب   ) 48.4(موضح في الجدول  وكما ه ) K-W(أظهرت نتائج إختبار كروسكال واليس    

 وكان أعلى متوسط رتب لتخصص التربة والري وكان أقل متوسط رتـب              عام، كان متقارب بشكل  

اج الحيواني، إال أن نتائج إختبار كروسكال واليس لم تظهر وجود فروق معنوية عند              لتخصص اإلنت 

محور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة المسـتدامة       وفي درجة المعرفة البيئية نح    % ٥مستوى الداللة   

 ).P=0.184(والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير التخصص الزراعي حيث كانت قيمة

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(إلحصائي الذي ينص    بعد اختبار الفرض ا   

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية، وعليـه يمكـن قبـول              ) لمرشدل التخصص الزراعي 

 .الفرضية اإلحصائية
 

كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المسـتدامة         ) K-W( إختبار  نتائج 48.4: جدول

 .والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير التخصص الزراعي

 
ــص  التخصـــ

 الزراعي

 )K-W(نتائج إختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 X2 P. valueقيمة ٧٨,٩٧ ٦١,٤ ٨٩ إنتاج نباتي ووقاية

 ٥٩,٦٧ ٢٤,١ ٣٥ إنتاج حيواني

 ٨٣,٢٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٦٥,٢٧ ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٦٨,٠٠ ٢,١ ٣ بساتين

٠,١٨٤ ٦,٢١٦ 

 

 



 ١٠٢

 : المؤهل العلمي.٥,٤,٢,٢,٤
 

أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واضح لدى المرشدين الـذين يحملـون             ) 49.4(يوضح الجدول 

، وتؤكد على ذلك نتـائج إختبـار        مؤهل علمي ماجستير من المرشدين الحاملين لمؤهل بكالوريوس       

)M-W (           حيث % ١ الداللة   ىمان ويتني حيث تشير إلى وجود فروق ذات معنوية عالية عند مستو

 ).P=0.01(كانت قيمة

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

المؤهـل  لين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير في درجة المعرفة البيئية لدى العام     )٠,٠٥=α(الداللة

 ،تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضـية اإلحصـائية        ) لمرشدل العلمي

ويمكن تفسير ذلك كون كلما ازداد التعليم لدى األفراد ازداد معه المعلومات والمعارف الجديدة التي               

 المـؤهالت  أنهل العلمي وبين درجة المعرفة وخاصة يكتسبها وكذلك هناك تناسب طردي بين المؤ 

 .العلمية للمرشدين الزراعيين على عالقة تامة مع البيئة

 

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ       ) M-W( نتائج إختبار مان ويتني    :49.4 جدول

 .على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 
 )M-W(نتائج إختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار المؤهل العلمي

 Z P. valueقيمة ٦٩,١٤ ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

 ٠,٠١ -٢,٥٧٤ ٩٣,٤٨ ١٥,٩ ٢٣ ماجستير

 

 : الخبرة في اإلرشاد الزراعي.٦,٤,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واضح لدى أصحاب الخبرة العالية أكثر            ) 50.4(يوضح الجدول 

 سنوات والخبرة مـن  ٥ بينما كان متوسط الرتب متقارب ألصحاب الخبرة أقل من        سنوات، ١٠من  

 سنوات، وتؤكد على ذلك نتائج اختبار كروسكال واليس حيث تشير إلى وجود فروق معنوية               ١٠-٥

بـين المرشـدين   ) P=0.038(حيث كانت قيمة % ٥في درجة المعرفة عند مستوى الداللة اقل من     

لزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير الخبرة فـي           لمحور دور اإلرشاد في ا    

 .اإلرشاد الزراعي

 



 ١٠٣

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

الخبـرة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير             )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية          ) لمرشدل ي اإلرشاد الزراعي  ف

 .اإلحصائية

 

 كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة ) K-W(نتائج إختبار 50.4:جدول

 .تبعا لمتغير الخبرة في اإلرشاد الزراعي              

 
الخبــرة فــي اإلرشــاد 

 الزراعي

الوزن  التكرار

 المئوي

 )K-W(نتائج إختبار متوسط الرتب

 X2 P. valueقيمة ٦٣,٨٣ ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٦٨,٥٢ ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من

 ٨٧,٣٣ ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠أكثر من 

٠,٠٣٨ ٦,٥٢٣ 

 

 درجة  أن هناك فروق معنوية في    )M-W(وتشير نتائج االختبارات البعدية باستخدام إختبار ما ويتني       

 سنوات والخبرة أكثر    ٥ الخبرة أقل من     نبي) P=0.045% (٥المعرفة عند مستوى الداللة أقل من       

 سنوات لصالح الخبرة األعلى، وكذلك وجود فروق في درجة المعرفة عند مستوى الداللـة               ١٠من  

 سـنوات لصـالح     ١٠ سنوات والخبرة أكثر من      ١٠-٥بين الخبرة من    ) P=0.019% (٥أقل من   

 . األعلىالخبرة

 

ويمكن تفسير ذلك أن سنوات الخبرة تتواءم مع التقدم في العمر، فكلما تقدم المرشـد فـي العمـر                   

إزدادت خبرته بإطالعه على األبحاث الجديدة والتجارب الجديدة، وكـذلك مـن خـالل إكتسـاب                

 .المعلومات من خالل تفاعله مع المجتمع أثناء خدمته

 

 : مجال العمل اإلرشادي.٧,٤,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب كان أعلى في مجال التربة والري ومجال اإلنتاج النبـاتي             ) 51.4(يوضح الجدول 

والمجال اإلداري وكان أقل في مجال التنمية الريفية واإلنتاج الحيواني واإلعالم الزراعي، وتشـير              

 فـي   %٥إلى عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة         ) K-W(نتائج إختبار كروسكال واليس   



 ١٠٤

درجة المعرفة لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على المـوارد الطبيعيـة تبعـا                

 ).P=0.129(لمتغير مجال العمل اإلرشادي حيث كانت قيمة

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

مجـال  ئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير         في درجة المعرفة البي    )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضـية            ) لمرشدل العمل اإلرشادي 

 .اإلحصائية
 

كريسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المسـتدامة         ) K.W(نتائج اختبار    51.4:جدول  

 .بيعية تبعاً لمتغير مجال العمل اإلرشاديوالحفاظ على الموارد الط

 
 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار مجال العمل اإلرشادي

 X2 P. valueقيمة  ٧٩،٩٠ ٥٥,٢ ٨٠ إنتاج نباتي

 ٨٣،٢٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

  ٥٩،٦٢ ٢٢,٨ ٣٣ إنتاج حيواني

  ٦١،١٠ ٣,٤ ٥ إعالم زراعي

 ٨٠،٧٣ ٧,٦ ١١ ريإدا

  ٥٦,٠٠ ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

٠،١٢٩  ٨،٥٤٠  

  

 :  المشاركة بالدورات التدريبية.٨,٤,٢,٢,٤

 

 دورات  ٨أن متوسط الرتب كان أعلى للمرشدين الذين شاركوا بأكثر مـن            ) 52.4(يوضح الجدول   

إلـى   )K.W(تدريبية وكان متقارب مع باقي فئات المشاركة، وتشير نتائج اختبار كريسكال واليس             

في درجة المعرفة بين المرشـدين      % ١وجود فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل من           

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير المشـاركة              

 . بالدورات التدريبية

 

اللـة إحصـائية عنـد مسـتوى      توجد فروق ذات د    ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفـض          ) لمرشدل المشاركة بالدورات التدريبية  

 .الفرضية اإلحصائية



 ١٠٥

محور دور اإلرشاد في الزراعة المسـتدامة       ل) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      52.4:جدول  

 . والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير المشاركة بالدورات التدريبية

 
 نتائج اختبار متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار  المشاركة بالدورات 

)K.W( 

 X2 P. valueقيمة ٨٥ ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٥٧،٢٢ ٤٠ ٥٨  دورات٤أقل من 

 ٧٢،١١ ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤من 

 ٩٥،٨٧ ٢٦,٩ ٣٨  دورات٨أكثر من 

٠،٠٠٠ ٢٠،٤٣٧ 

 

 لتؤكد وجود فـروق ذات معنويـة        )M.W(وجاءت نتائج االختبارات البعدية باستخدام مان ويتني        

 ٤ في درجة المعرفة بين المشاركة بأقل من       )P=0,072(% ١٠ضعيفة عند مستوى الداللة أقل من       

 . دورات لصالح المشاركة األكبر ٨- ٤دورات والمشاركة من 

 

في درجة المعرفـة بـين       % ١وكذلك وجود فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل من            

 دورات لصالح المشـاركة األكبـر،       ٨ دورات تدريبية والمشاركة بأكثر من       ٤المشاركة بأقل من    

 درجة المعرفة بين المشاركة     في% ١وكذلك وجود فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة اقل من           

 .  دورات لصالح المشاركة األكبر٨ دورات والمشاركة بأكثر من ٨ – ٤من 

 

 :  مصادر المعلومات البيئية.٩,٤,٢,٢,٤

 

في درجة المعرفة تبعاً لمتغير اعتبار      % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة          

 وكذلك وجود فروق معنوية ضعيفة عنـد مسـتوى المعنويـة            االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية،   

في درجة المعرفة تبعاً لمتغير اعتبار اإلذاعة والتلفزيون ومتغير الدراسة الجامعية كمصـدر             % ١٠

لباقي مصـادر المعلومـات     % ٥للمعلومات البيئية، وعدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة          

 . يئية وصحف ومجالتالبيئية من دورات تدريبية وجمعيات ب

 

 :  اعتبار االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية.١,٩,٤,٢,٢,٤

 

 من أفراد العينة المبحوثة اعتبروا  االنترنت كمصدر للمعلومات % ٦٧،٦أن ) 53.4(يوضح الجدول



 ١٠٦

البيئية، وتظهر النتائج أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واضح لمن اعتبروا  االنترنت كمصـدر                

ت البيئية من غيرهم، حيث تشير نتائج اختيار مان ويتني إلى وجود فروق معنويـة عنـد                 للمعلوما

 في درجة المعرفة لصالح المرشـدين الـذين اعتبـروا           ) P=0,021(% ٥مستوى الداللة أقل من     

 . االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية

 

مختلفة وخاصة الزراعة المسـتدامة     يمكن تفسير ذلك كون ازدياد اهتمام العالم حالياً بقضايا البيئة ال          

والمصادر الطبيعية وكثرة األبحاث المنشورة في هذا المجال على االنترنت مقارنة مع وسائل النشر              

 . األخرى
 

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ       ) M.W(نتائج اختيار مان ويتني      53.4:جدول  

 .ار االنترنت كمصدر للمعلومات البيئيةعلى الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير اعتب

 
اعتبار االنترنت كمصـدر    

 للمعلومات البيئية 

 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة  ٧٨،٥٢ ٦٧،٦ ٩٨ نعم 

 ٠،٠٢١ -٢،٣٠٧ ٦١،٤٩ ٣٢،٤ ٤٧ ال 

 

 :البيئية والتلفزيون كمصدر للمعلومات ة اعتبار اإلذاع.٢,٩,٤,٢,٢,٤
  

من أفراد العينة المبحوثة أن اإلذاعة والتلفزيون يعتبر مصدر          % ٤٧،٦أن  ) 54.4(يوضح الجدول   

للمعلومات البيئية لديهم، وتظهر النتائج أن متوسط الرتب كان أعلى لدى المرشدين الذي أجابوا نعم               

حيث جاءت نتيجة اختبـار     العتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية لديهم من غيرهم،          

% ١٠إلى وجود فروق معنوية ضعيفة عنـد مسـتوى المعنويـة أقـل مـن                ) M.W(مان ويتني   

)P=0,092(لصالح اعتبار اإلذاعة التلفزيون مصدر للمعلومات البيئية .  
 

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المسـتدامة والحفـاظ علـى    ) M.W( نتائج اختبار  :54.4جدول  

 . عية تبعاً لمتغير اعتبار اإلذاعة والتلفزيون كمصدر للمعلومات البيئيةالموارد الطبي
 

اعتبار اإلذاعة والتلفزيـون    

 كمصدر للمعلومات البيئية 

 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة ٧٩،١١ ٤٧،٦ ٦٩ نعم 

 ٠،٠٩٢ - ١،٦٨٥ ٦٧،٤٥ ٥٢،٤ ٧٦ ال 



 ١٠٧

 :  الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئيةعتبار ا.٣,٩,٤,٢,٢,٤

 

من أفراد العينة المبحوثة اعتبروا الدراسة الجامعيـة مصـدر          % ٨١،٤أن  ) 55.4(دول  يوضح الج 

 وتشير النتائج أن متوسط الرتب كانت أعلى للمرشـدين الـذين اعتبـروا              ،للمعلومات البيئية لديهم  

 حيث تشير نتائج اختبار مان ويتنـي        ،ئية لديهم من غيرهم   الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البي    

 في درجة المعرفة لصالح     )P=0,064(% ١٠إلى وجود فروق معنوية ضعيفة عند مستوى الداللة         

 .اعتبار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية من غيرهم
  

 دامة والحفاظ علىلمحور دور اإلرشاد في الزراعة المست) M.W( نتائج اختبار 55.4:جدول 

 .الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية          

 
 اعتبار الدراسة الجامعية 

 كمصدر للمعلومات البيئية   

 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة  ٧٦،٠٦ ٨١،٤ ١١٨ نعم 

 ٠،٠٦٤ - ١،٨٥١ ٥٩،٦٣ ١٨،٦ ٢٧ ال 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير مصادر             )٠,٠٥=α(الداللة

ة، وعليه يمكن رفض الفرضية     تبين وجود فروق ذات داللة إحصائي     ) المعلومات البيئية لدى المرشد   

 .اإلحصائية

 

خالصة النتائج لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد           . ١٠,٤,٢,٢,٤

 : الطبيعية

 

من خالل استخدام االختيارات الالزمة إليجاد أثر الخصائص الديموغرافيـة والمهنيـة للمرشـدين              

محور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ علـى          و عن درجة المعرفة لديهم نح     نالزراعيي

، تبين أن درجة المعرفة كانت أكبـر         في المالحق  ٤,٤الملحقي  موضح ف  والموارد الطبيعية كما ه   

تخصص  ووالمرشدين ذ )  سنة ٤٥ -٣٥ (ةالفئة العمرية المتوسط   وللمرشدين الذكور وللمرشدين ذ   

المؤهـل العلمـي األعلـى، وكـذلك         و والمرشدين ذ  إنتاج نباتي ووقاية وتخصص التربة والري،     

مجال العمل اإلرشادي في     والخبرة األعلى في اإلرشاد الزراعي، وكذلك المرشدين ذ        والمرشدين ذ 



 ١٠٨

المرشدين الـذين اعتبـروا     والمشاركة األكبر في الدورات التدريبية،       واإلنتاج النباتي وللمرشدين ذ   

 .  ة الجامعية كمصادر للمعلومات البيئية لديهماالنترنت واإلذاعة والتلفزيون والدراس

 

 :  محور المعرفة اإلجمالية.٥,٢,٢,٤

 

 فقرة،  تم تحليـل المتغيـرات   ٥٦شمل محور المعرفة اإلجمالية جميع فقرات الدراسة والتي تشمل      

الديموغرافية والمهنية للمرشد وعالقتها بدرجة المعرفة لديه وذلك لفحص وجود عالقات بين درجة             

لمعرفة اإلجمالية للمرشدين والمتغيرات الديموغرافية لكل منهم، وقد تبين وجود فروق معنوية عند             ا

بين درجات المعرفة اإلجمالية للمرشدين وفقاً لمتغيرات الجـنس والتخصـص           % ٥مستوى الداللة   

الدراسة الزراعي والمؤهل العلمي ومجال العمل اإلرشاد والمشاركة في الدورات التدريبية، واعتبار            

 . الجامعية مصدراً للمعلومات البيئية وكذلك اعبتار االنترنت مصدراً للمعلومات البيئية

في حين لم يظهر وجود فروق في درجات المعرفة اإلجمالية وفقاً للمتغيرات األخرى والتي تشـمل                

ت البيئيـة   العمر وجهة العمل والخبرة في اإلرشاد الزراعي واعتبار اإلذاعة والتلفزيون والجمعيـا           

 . والصحف والمجالت كمصادر للمعلومات البيئية كل على حدة

 

% ١٠ظهرت فروق في درجات المعرفة اإلجمالية ذات داللة إحصائية ضعيفة عند مستوى الداللـة             

 . بين درجات المعرفة للمرشدين وفقاً لمتغير اعتبار الدورات التدريبية مصدراً للمعلومات البيئية

 

 :  الجنس.١,٥,٢,٢,٤

 

دلت نتائج االختبارات إلى وجود فروق معنوية في درجات المعرفة اإلجمالية للمرشدين الزراعيين             

 حيث يشـير إلـى      )M.W(نتائج اختيار مان وبيتي     ) 56.4(اً لمتغير الجنس، ويوضح الجدول      تبع

 حيث كانت متوسطات    )P=0,048(حيث كانت قيمة    % ٥وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة       

 .تب لدى الذكور أعلى وبشكل واضح في اإلناثالر

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير جـنس              )٠,٠٥=α(الداللة

 .    مكن رفض الفرضية اإلحصائيةتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه ي) المرشد

 

 



 ١٠٩

 .  لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير الجنس)M.W( نتائج اختبار مان وبيتي 56.4:جدول 

 
 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار الجنس

 Z P. valueقيمة  ٧٦،١٥ ٨٢،٨ ١٢٠ ذكر 

 ٠،٠٤٨ -١،٩٨٠ ٥٧،٨٨ ١٧,٢ ٢٥ أنثى

 

وموضوعها الوعي البيئي لـدى المرشـدين       ) ٢٠٠٤البيطار،  ( هذه الدراسة مع دراسة      وتتعارض

مطاربـة،  (ودراسـة   ) ١٩٨٨صباريني وعودة والخليلي،    (، وتتعارض أيضا مع دراسة      الزراعيين

١٩٩٨.( 

 

وقد يعزى ذلك كون المرشدون الذكور أكثر قدرة على الحركة وأكثر سفر إلى الخارج من خـالل                 

االجتماعي مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات بشكل أكبـر         وريبية بسبب الوضع الثقافي     الدورات التد 

 . من قبل الذكور

 

 : العمر. ٢,٥,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب كان أعلى وبشكل قليل لدى الفئـة العمريـة المتوسـطة              ) 57.4(يوضح الجدول   

إلـى عـدم    ) K.W(ل واليس   إال أنها متقاربة بالشكل العام، وتشير نتائج اختبار كريسكا        ) ٤٥-٣٥(

 حيث كانت قيمة    ،وجود فروق معنوية في درجة المعرفة اإلجمالية بين المرشدين تبعاً لمتغير العمر           

)p=0,368 .( 

 

 هم من الفئة العمرية الشابة، ويمكن تفسير ذلك         ن كذلك أن معظم المرشدي    )57.4(ويوضح الجدول   

ين أصغر سناً ليكونوا أكثر نشـاطاً وأكثـر         أن الشركات الزراعية تحاول توظيف مهندسين زراعي      

حركة في الميدان، وأيضاً في القطاع العام فقد تم توظيف عدد كبير من المهندسين الزراعيين فـي                 

وزارة الزراعة من الخريجين الجدد خالل األعوام العشر السابقة بسبب حداثة السلطة وحداثة هياكل              

 .وزارة الزراعة الفلسطينية

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(لفرض اإلحصائي الذي ينص     بعد اختبار ا  

 عمـر في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية) المرشد



 ١١٠

 ).٢٠٠٤البيطار، (تيجة دراسات أخرى مثل دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ن

  

 لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير العمر) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس  57.4:جدول 

  
 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار العمر

 P. value قيمةX2 ٦٨,٠٦ ٤٩ ٧١  ٣٥أقل من 

 ٧٨,٤٧ ٣٩,٣ ٥٧  ٤٥-٣٥من 

 ٧٥,٢٦ ١١,٧ ١٧ ٤٥أكثر من 

٠,٣٦٨ ٢,٠٠١ 

 

 :جهة العمل. ٣,٥,٢,٢,٤

 

أن معظم عينة الدراسة تعمل في القطاع العام الحكومي وعدد قليـل فـي              ) 58.4 (يوضح الجدول 

القطاع الخاص الربحي، ويشير الجدول أيضاً أن متوسط الرتب لدى القطاع الخاص كان أكثر بقليل               

لم تظهر وجود فروق معنوية عند مستوى       ) M.W( أن نتائج اختبار مان ويني       من القطاع العام، إال   

ة العمـل   همحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير ج      وفي درجة المعرفة بين المرشدين نح     % ٥الداللة  

 ).p=0.737(حيث كانت قيمة 

  

سـتوى   توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد م          ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

جهـة  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغيـر              )٠,٠٥=α(الداللة

 .تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن قبول الفرضية اإلحصائية)  المرشدعمل
 

 . هة العمللمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير ج) M.W(نتائج اختبار مان ويني  58.4:جدول 

 
 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار جهة العمل 

 Z P. valueقيمة  ٧٢,٤٨ ٨٣,٤ ١٢١ قطاع عام

-٠,٣٣٥ ٧٥,٦٣ ١٦,٦ ٢٤ قطاع خاص  ٠,٧٣٧ 

 

حيث كان الوعي البيئي لمرشدي القطاع العام       ) ٢٠٠٤البيطار،  (وتتعارض هذه الدراسة مع دراسة      

لقطاع الخاص وبشكل قليل جداً، ولكن لم تظهر فروق معنويـة عنـد مسـتوى               أعلى من مرشدي ا   

 %. ٥الداللة 

 



 ١١١

 : التخصص الزراعي. ٤,٥,٢,٢,٤

 

تخصص إنتاج نباتي ووقايـة      وأن العدد األكبر من المرشدين الزراعيين ذ      ) 59.4(يوضح الجدول   

الجدول أن متوسط   والباقي موزعين على باقي التخصصات الزراعية األخرى، كما يشير          % ٦١,٤

الرتب كان أعلى لدى تخصصات تربة وري وإنتاج نباتي ووقاية والبستنة الشجرية، وكانـت أقـل                

لدى تخصصات اإلنتاج الحيواني والشعبة العامة، كذلك يوضح الجدول نتـائج اختبـار كريسـكال               

معرفـة  في درجـة ال   % ٥واليس، حيث يشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة أقل من             

 ). p=0.027(اإلجمالية بين المرشدين تبعاً لمتغير التخصص الزراعي حيث كانت قيمة 

 

الختبـار الفروقـات بـين      ) M.W( البعدية باستخدام اختبار مان وينـي        توجاءت نتائج االختبارا  

 حيـث أظهـرت     ،درجات المعرفة اإلجمالية للمرشدين تبعاً لمتغير التخصص الزراعي لتؤكد ذلك         

في درجة المعرفة اإلجمالية بـين تخصـص        % ٥وق معنوية عند مستوى الداللة أقل من        وجود فر 

إنتاج نباتي ووقاية وتخصص اإلنتاج الحيواني لصالح إنتاج نبـاتي ووقايـة حيـث كانـت قيمـة                  

)p=0.017(،   فـي درجـة    % ٥ فروق معنوية عند مستوى الداللة أقل مـن          جود كذلك أظهرت و

إنتاج حيواني وتخصص تربة وري ولصالح تربة وري حيث كانت          المعرفة اإلجمالية بين تخصص     

في درجة المعرفـة    % ٥، كذلك وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة أقل من           )p=0.015(قيمة  

اإلجمالية بين تخصص تربة  وري وتخصص شعبة عامة لصالح تخصص تربة وري حيث كانـت            

 ). p=0.023(فيه 

 

صصات أكثر تماس مع البيئة المحيطة أثناء الدراسة الجامعيـة          ويمكن أن يعزى ذلك كون هذه التخ      

وتحوي العديد من المساقات التي تتطرق إلى النواحي البيئيـة العمليـة وتأثيرهـا علـى البيئـات                  

 .الزراعية

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

عرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر             في درجة الم   )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضـية           ) لمرشدل التخصص الزراعي 

 .اإلحصائية

 

) ١٩٨٨صباريني وعـودة والخليلـي،      ( ودراسة   ،)٢٠٠٤البيطار،  (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة      

 .)١٩٩٨مطاربة، (ودراسة 



 ١١٢

لمحـور المعرفـة اإلجماليـة تبعـاً لمتغيـر      ) K.W( نتائج اختبار كريسكال واليس      59.4:ول  جد

 .التخصص الزراعي

 
متوسط  الوزن المئوي التكرار التخصص الزراعي

 الرتب

 )K-W(نتائج إختبار

 X2 P. valueقيمة ٧٨,٥٣ ٦١,٤ ٨٩ إنتاج نباتي ووقاية

 ٥٨,١٦ ٢٤,١ ٣٥ إنتاج حيواني

 ١٠٩,٤٠ ٣,٤ ٥ بة وريتر

 ٦٠,١٩ ٩ ١٣ شعبة عامة

 ٧٧,٠٠ ٢,١ ٣ بساتين

٠,٠٢٧ ١٠,٩٢١ 

 
 : المؤهل العلمي. 5.5.2.2.4

 

يتميز األفراد ذوي التعليم المرتفع بازدياد مستوى المعرفة لديهم، فهناك دائماً عالقة طرديـة بـين                

القاعدة حيث يشـير أن     هذه  ) 60.4(المؤهالت العلمية ومستوى المعرفة بشكل عام، ويؤكد الجدول         

متوسط الرتب كان أعلى وبشكل واضح لدى المرشدين ذوي المؤهل العلمي األعلى، حيث أظهرت              

% ١وجود فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل مـن            ) M.W(نتائج اختبار مان وتيني     

لمي األعلى دائماً حيـث     في درجة المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المؤهل الع          

 ).p=0.000(كانت قيمة 
 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            ال(بعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

المؤهـل  في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير      )٠,٠٥=α(الداللة

 .ئية، وعليه يمكن رفض الفرضية اإلحصائيةتبين وجود فروق ذات داللة إحصا) لمرشدل العلمي

 

لمحور المعرفة اإلجمالية تبعـاً لمتغيـر المؤهـل         ) M.W(نتائج اختبار مان وتيني      60.4:جدول  

 . العلمي

 
 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار المؤهل العلمي

 Z P. valueقيمة  ٦٦,٤٩ ٨٤,١ ١٢٢ بكالوريوس

-٤,٣,٣ ١٠٧,٥٤ ١٥,٩ ٢٣ ماجستير   ٠,٠٠٠ 

 



 ١١٣

 :  الخبرة في اإلرشاد الزراعي.٦,٥,٢,٢,٤

 

أن متوسط الرتب لفئـات الخبـرة المختلفـة         ) 61.4( في الجدول    مبين وتشير نتائج الدراسة كما ه    

للمرشدين كان أعلى بقليل لدى فئات الخبرة األكبر ولكنها بالشكل العام متقاربة، وتشير نتائج اختبار               

في درجة المعرفة اإلجمالية    % ٥اليس إلى عدم وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة          كريسكال و 

 ). p=0.190(لدى المرشدين تبعاً لمتغير الخبرة في اإلرشاد الزراعي حيث كانت قيمة 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

الخبـرة  ة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير           في درج  )٠,٠٥=α(الداللة

تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليـه يمكـن قبـول             ) لمرشدل في اإلرشاد الزراعي  

 .الفرضية اإلحصائية

 

رة لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير الخب     )  K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      61.4:جدول  

 في اإلرشاد الزراعي

 
الخبــرة فــي اإلرشــاد 

 الزراعي

الوزن  التكرار

 المئوي

 )K-W(نتائج إختبار متوسط الرتب

 X2 P. valueقيمة ٧٢,٥٨ ١٢,٤ ١٨  سنوات٥أقل من 

 ٦٨,٥٥ ٦٠,٧ ٨٨  سنوات١٠-٥من

 ٨٣,٢٤ ٢٦,٩ ٣٩  سنوات١٠أكثر من 

٠,١٩٠ ٣,٣١٧ 

 

 : مجال العمل اإلرشادي.٧,٥,٢,٢,٤

 

من عينة الدراسة تعمل في مجال اإلنتاج النباتي والباقي مـوزعين           % ٥٥,٢شير نتائج الدراسة أن     ت

على باقي المجاالت األخرى، وتعزى زيادة عدد المرشدين في هذا المجال كون هذا المجال يتفـرع                

عنه عدد من المجاالت الفرعية من خضار وبستنة شجرية ووقاية نبات ومحاصيل، وكون معظـم               

 . اد عينة الدراسة من القطاع الخاص يعملون في مجال اإلنتاج النباتيأفر

 

وبشكل عام يحدد مجال العمل اإلرشادي للمرشد المهام اإلرشادية والخبرة التي يحصل عليها فـي               

 . مجال عمله، مما يؤثر على إدراكه لمختلف القضايا، وبالتالي على المعرفة البيئية لديه



 ١١٤

ن متوسط الرتب كان أعلى وبشكل واضح بالنسبة لمجـال تربـة وري             أ) 62.4(ويوضح الجدول   

ومجال اإلنتاج النباتي وكذلك المجال اإلداري ومجال اإلعالم الزراعي، وكانت أقل بشكل واضـح              

) K.W(لدى مجاالت اإلنتاج الحيواني والتنمية الريفية، ويؤكد ذلك نتائج اختبار كريسكال والـيس              

في درجة المعرفـة اإلجماليـة بـين        % ٥عنوية عند مستوى الداللة     حيث يشير إلى وجود فروق م     

 ). P=0.025(المرشدين تبعاً لمتغير مجال العمل اإلرشادي حيث كانت قيمة 

 

 إذ وجد أن هناك     ،لتؤكد ذلك ) M.W(وجاءت نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار مان وتيني         

في درجة المعرفة اإلجمالية بين مجال اإلنتاج       % ٥ن  فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة أقل م       

، كذلك وجدت   )P=0.011(النباتي ومجال اإلنتاج الحيواني ولصالح اإلنتاج النباتي حيث كانت قيمة           

في درجة المعرفة اإلجمالية بـين مجـال        % ١٠فروق معنوية ضعيفة عند مستوى الداللة أقل من         

 ). p=0.068( ولصالح اإلنتاج النباتي حيث كانت قيمة ريفيةاإلنتاج النباتي ومجال التنمية ال

 

في درجة  % ٥كذلك تشير النتائج البعدية إلى وجود فروق معنوية عالية عند مستوى الداللة أقل من               

المعرفة اإلجمالية بين مجالي تربة وري واإلنتاج الحيواني ولصالح التربة والري حيث كانت قيمـة               

)p=0.014(،    في درجة المعرفة   % ٥عنوية عالية عند مستوى الداللة أقل من         كذلك وجود فروق م

، )P=0.017( حيث كانت قيمة     ،اإلجمالية بين مجالي تربة وري وتنمية ريفية لصالح التربة والري         

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

مجـال  يئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير         في درجة المعرفة الب    )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكـن رفـض الفرضـية             ) لمرشدل العمل اإلرشادي 

 .    اإلحصائية
 

لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير مجـال       ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      :62.4جدول  

 العمل اإلرشادي

 
 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار  العمل اإلرشاديمجال

 X2 P. valueقيمة ٧٩,٠٥ ٥٥,٢ ٨٠ إنتاج نباتي

 ١٠٩,٤٠ ٣,٤ ٥ تربة وري

 ٥٦,٥٨ ٢٢,٨ ٣٣ إنتاج حيواني

 ٧٧,٣٠ ٣,٤ ٥ إعالم زراعي

 ٧٨,٤١ ٧,٦ ١١ إداري

 ٥٤,٣٦ ٧,٦ ١١ تنمية ريفية

٠,٠٢٥ ١٢,٨٨٢ 



 ١١٥

 :  المشاركة في الدورات التدريبية.٨,٥,٢,٢,٤

 

أن معظم أفراد العينة قد شاركوا في الدورات التدريبية ولكن كان االختالف            ) 63.4(يوضح الجدول   

بعدد الدورات التي تلقوها، وتشير النتائج أن متوسط الرتب كان أعلى بشكل واضح عند المشـاركة                

 دورات تدريبية عن بـاقي أحجـام المشـاركة          ٨كثر من   األكبر بعدد الدورات التدريبية وخاصة أ     

 )K.W(األخرى وعن الفئة التي لم تشارك في الدورات، ويؤكد ذلك نتائج اختبار كريسكال واليس               

في درجة المعرفـة    % ١حيث يشير إلى وجود فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل من              

               شـاركة فـي الـدورات التدريبيـة، حيـث كانـت قيمـة              اإلجمالية بين المرشدين تبعاً لمتغير الم     

)P= 0,000.(  

 

 إذ وجد أن هناك     ، لتؤكد ذلك  )M.W(وجاءت نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختيار مان ويتني         

في درجـة المعرفـة اإلجماليـة بـين          % ١فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة اقل من          

 =P( دورات تدريبية وعدم المشاركة لصالح المشاركة طبعاً حيث كانت قيمة ٨ثر من المشاركة بأك

0,006.(  

 

بين المشاركة بأقل من    % ٥كذلك وجد أن هناك فروق معنوية متوسطة عند مستوى الداللة أقل من             

 دورات لصالح المشاركة األكبر طبعاً، وكـذلك وجـد أن           ٨ -٤ دورات تدريبية والمشاركة من      ٤

 دورات  ٤بين المشاركة بأقل مـن      % ١ فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل من           هناك

، )P = 0, 000( دورات لصالح المشاركة األعلى طبعاً حيث كانـت قيمـة   ٨والمشاركة بأكثر من 

 ٨ – ٤بين المشاركة من    % ١ووجد أن هناك فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الداللة أقل من             

 ،)P = 0,001( دورات لصالح المشاركة األكبر حيث كانت قيمـة  ٨والمشاركة بأكثر من دورات 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشـاد الزراعـي تبعـا لمتغيـر                )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفـض          ) لمرشدل التدريبيةالمشاركة بالدورات   

 .الفرضية اإلحصائية
  

وتعتبر هذه النتيجة منطقية، حيث أن المشاركة في الدورات التدريبية تزيد مـن معـارف األفـراد                 

 بمستوى  بمواضيع هذه الدورات، فبالتأكيد ستناسب عدد الدورات التي يتلقاها المرشد تناسب طردياً           

المعرفة البيئية التي يلم بها، وبسبب أن الدورات التدريبية تكون في معظمها تركز علـى الزراعـة         



 ١١٦

 منالمستدامة وضرورة أخذ البعد البيئي في التنمية الزراعية وبالغالب تكون الدورات مغطية مادياً              

 . الدول المانحة والمؤسسات الدولية التنموية

 

 الدورات التدريبية في زيادة معرفة المرشدين في المعلومات والمعـارف           وتعكس هذه النتيجة أهمية   

البيئية الجديدة ويعكس حرص وزارة الزراعة وشركات القطاع الخـاص بأهميـة تنميـة قـدرات                

 . المرشدين المعرفية

 

  لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير المشاركة       )K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      63.4:جدول  

  .بالدورات التدريبية

     
المشاركة فـي الـدورات     

 التدريبية 

 )K.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 X2 P. valueقيمة ٥٩،٩٣ ٤,٨ ٧ لم أشارك

 ٥٤،٧١ ٤٠ ٥٨  دورات٤أقل من 

 ٧٢،١٠ ٢٩ ٤٢  دورات٨-٤من 

 ١٠٤،٣٣ ٢٦,٩ ٣٨  دورات٨أكثر من 

٠،٠٠٠ ٣٢،٨٩٣ 

 

 حيث أظهرت وجود ارتباط معنوي بين المعرفة        )٢٠٠٤البيطار(ارض هذه الدراسة مع دراسة      وتتع

 . البيئية ومتغير المشاركة بالدورات التدريبية

 

 :  مصادر المعلومات البيئية.٩,٥,٢,٢,٤

 

فـي درجـة المعرفـة اإلجماليـة        % ٥تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية عند مستوى الداللة          

اً لمتغير الدراسة الجامعية ومتغير االنترنت كمصادر للمعلومات البيئية في حـين لـم              للمرشدين تبع 

في درجة المعرفة اإلجمالية للمرشدين لمتغيـرات       % ٥يكن هناك فروق معنوية عند مستوى الداللة        

 والصحف والمجالت كمصادر للمعلومات البيئية، أيضاً كانت        ةاإلذاعة والتلفزيون والجمعيات البيئي   

في درجة المعرفة اإلجمالية للمرشدين تبعـاً لمتغيـر         %١٠اك فروق ضعيفة عند مستوى الداللة       هن

 . اعتبار الدورات التدريبية مصدراً للمعلومات البيئية



 ١١٧

 : الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية.١,٩,٥,٢,٢,٤

  

جامعية مصدراً للمعلومـات    من أفراد العينة اعتبروا الدراسة ال     % ٨١،٤أظهرت نتائج الدراسة أن     

مان ويتني أن متوسط الرتب كان أعلـى وبشـكل          ) M.W( وقد أشارت نتائج اختبار      ،البيئية لديهم 

واضح لمن اعتبروا الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية من غيرهم، وأشارت نتائج اختبـار              

في درجة  % ١اللة أقل من    إلى وجود فروق معنوية عالية جداً عند مستوى الد        ) M.W(مان ويتني   

المعرفة اإلجمالية بين المرشدين بين اعتبار الدراسة الجامعية مصدراً للمعلومات البيئية من عدمـه              

 ).64.4(موضح في الجدول  و كما ه)P=0,006(لصالح اعتباره مصدراً، حيث كانت قيمة 
 

تبعـاً لمتغيـر اعتبـار      لمحور المعرفة اإلجماليـة     ) M.W(نتائج اختيار مان ويتني      64.4:جدول  

 .الدراسة الجامعية مصدراً للمعلومات البيئية

  
 الجامعيـة   راسـة اعتبار الد 

 مصدراً للمعلومات البيئية   

 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة  ٧٧،٥٤ ٨١،٤ ١١٨ نعم 

 ٠،٠٠٦ - ٢،٧٢٢ ٥٣،١٧ ١٨،٦ ٢٧ ال 

 

 :نترنت كمصدر للمعلومات البيئية اال.٢,٩,٥,٢,٢,٤

  

من أفراد العينة الدراسية اعتبروا االنترنت مصدراً للمعلومـات       % ٦٧،٦أشارت نتائج الدراسة أن     

إلى وجود فروق معنويـة متوسـطة عنـد         ) M.W(البيئية، وقد أشارت نتائج اختبار مان وبيتني          

ـ   معرفة اإلجمالية ت  في درجة ال  % ٥مستوى الداللة أقل من      ار االنترنـت مصـدراً     بعاً لمتغير اعتب

موضـح فـي     و كما ه  ،)P=0,032(للمعلومات البيئية ولصالح اعتباره مصدراً، حيث كانت قيمة         

 ).65.4(الجدول 

 

وهذا يعكس أهمية االنترنت في نشر المعارف الجديدة وخاصة البيئية منها، حيث أن معظم األبحاث               

نت لتكون متاحة إلى الجميع، ويعتبـر االنترنـت أسـرع           في العالم تنشر اآلن على صفحات االنتر      

 .وأوسع مصدر لنشر المعلومات بكافة أشكالها

  



 ١١٨

 لمحور المعرفة اإلجمالية تبعـاً لمتغيـر اعتبـار          )M.W(نتائج اختبار مان وبيتني      :65.4جدول  

 .االنترنت مصدر للمعلومات البيئية

    
اعتبار االنترنت مصـدراً    

 للمعلومات البيئية   

 )M.W(نتائج اختبار  متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 Z P. valueقيمة  ٧٨،١٧ ٦٧،٦ ٩٨ نعم 

 ٠،٠٣٢ -٢،١٤١ ٦٢،٢٢ ٣٢،٤ ٤٧ ال 

 

 : الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية.٣,٩,٥,٢,٢,٤

  

من أفـراد   % ٧٠،٣تشير النتائج إلى اعتبار الدوارات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية من قبل            

مان ويتني أن هناك فروق معنوية ضعيفة عن مسـتوى          ) M.W(عينة الدراسة وتشير نتائج اختبار      

في درجة المعرفة اإلجمالية بين المرشدين تبعاً لمتغير اعتبـار الـدورات التدريبيـة              % ١٠الداللة  

 ).66.4 (موضح في الجدول و كما ه،)P=0,092(كمصدر للمعلومات البيئية حيث كانت قيمة 
 

 لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغير اعتبار ) M.W(ي ن نتائج اختبار مان ويت66.4:جدول 

 .                     الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية

 
اعتبار الدورات التدريبيـة    

 كمصدر للمعلومات البيئية   

 )M.W(ر نتائج اختبا متوسط الرتب الوزن المئوي التكرار

 نعم 

 

 Z P. valueقيمة  ٧٦،٨١ ٧٠،٣ ١٠٢

 ال 

 

٠،٠٩٢ - ١،٦٨٣ ٦٣،٩٧ ٢٩،٧ ٤٣ 

 

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         ال(وبعد اختبار الفرض اإلحصائي الذي ينص       

في درجة المعرفة البيئية لدى العاملين في اإلرشاد الزراعي تبعا لمتغير مصادر             )٠,٠٥=α(الداللة

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية، وعليه يمكن رفض الفرضية          ) مات البيئية لدى المرشد   المعلو

 .اإلحصائية



 ١١٩

 :خالصة النتائج لمحور المعرفة اإلجمالية .١٠,٥,٢,٢,٤

  

من خالل استخدام االختبارات السابقة إليجاد أثر الخصائص الديموغرافيـة والمهنيـة للمرشـدين              

ول ا في ملحق الجـد    ٥,٤ملحقموضح في ال   وة اإلجمالية لديهم كما ه    الزراعيين على درجة المعرف   

التخصص الزراعي ترى وري     وتبين أن درجة المعرفة كانت أكبر للمرشدين الذكور والمرشدين ذ         

وتخصص إنتاج نباتي ووقاية والمرشدين ذوي المؤهل العلمي األعلى والمرشـدين الـذين مجـال               

ي مجال عملهم اإلرشادي إنتاج نبـاتي، والمرشـدين ذوي          عملهم اإلرشادي تربة وري وكذلك الذ     

األكثر مشاركة في الدورات التدريبية، والمرشدين الذين اعتبروا الدراسـة الجامعيـة واالنترنـت              

 . والدورات التدريبية كمصادر للمعلومات البيئية

 

 : الخالصة من النتائج المتعلقة بالهدف الثاني من الدراسة .٦,٢,٢,٤

 

ة عالقة الخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشدين الزراعيين بدرجة المعرفـة البيئيـة            لدى دراس 

لديهم وجد أن لبعض الخصائص أثراً على درجة المعرفة البيئية للمرشدين، حيث أشارت النتائج أن               

جميع محاور   و ضمن المعرفة الجيدة بشكل عام نح      تدرجة المعرفة البيئية للمرشدين الزراعيين كان     

لدراسة، حيث لم يتبين وجود فروق معنوية حسب المتغيرات الديموغرافيـة والمهنيـة باسـتثناء               ا

 : المتغيرات التالية

 

جنس المرشد فقد كانت تتناسب درجة المعرفة طردياً مع كون المرشدين ذكـور باسـتثناء                -

 محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة حيث كانت الفروق بسـيطة            

 . بين الذكور واإلناث

  الفئة العمرية، فقد كانت تتناسب طردياً في درجة المعرفة مع الفئـة العمريـة المتوسـطة                -

بالنسبة لمحور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد          )  سنة ٤٥ -٣٥(

 . الطبيعية حيث كانت درجة المعرفة أكبر لديهم

 تربة وري وتخصص إنتاج نباتي ووقاية تتناسـب         فقد كانت تخصص  : التخصص الزراعي  -

 أضـرار النشـاطات     ءطردياً مع درجة المعرفة بالنسبة لجميع محاور الدراسـة باسـتثنا          

 . الزراعية على البيئة والصحة العامة، حيث كانت متقاربة

المؤهل العلمي، كان التناسب دائماً طردياً في درجة المعرفة مع المؤهل العلمـي األعلـى                -

 . ع محاور الدراسةلجمي
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 في درجة المعرفة مع مجال تربة وري ومجال         كان التناسب طردياً  : مجال العمل اإلرشادي   -

 .اإلنتاج النباتي

كان التناسب طردياً في درجة المعرفة مع المشاركة األكبـر          : المشاركة بالدورات التدريبية   -

 . بالدورات التدريبية

سب طردياً مع اعتبار الدراسة الجامعية واالنترنت       حيث كان التنا  : مصادر المعلومات البيئية   -

كمصادر للمعلومات البيئية باستثناء محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة           

العامة، فقد كان التناسب طردياً في درجة المعرفة مع اعتبار الدورات التدريبيـة مصـدراً               

 . للمعلومات البيئية
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 الفصل الخامس
____________________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات 
 

  االستنتاجات ١,٥

  

 :  االستنتاجات المتعلقة بالهدف األول.١,١,٥

 

ـ    ةجاءت النسبة األكبر من المرشدين الزراعيين ضمن فئ        جميـع محـاور    و المعرفة المرتفعـة نح

من الدرجـة العليـا     % ٩٠سبة المئوية لمحور المعرفة اإلجمالية      الدراسة بشكل عام حيث كانت الن     

، فبينت النتائج أن أعلى درجة معرفة كانت لمحور أضرار النشاطات غير الزراعيـة علـى               ٣وهي

من الدرجة العليا، وأقلها فكانت لمحور أضـرار        % ٩١,٦البيئة الزراعية حيث كانت النسبة المئوية       

مـن الدرجـة    % ٨٨,٦ والصحة العامة حيث كانت النسبة المئويـة         النشاطات الزراعية على البيئة   

العليا، وذلك يعبر عن ضعف معرفة المرشدين لبعض الممارسات الزراعية السـلبية علـى البيئـة                

والصحة العامة مقارنة بباقي المحاور األخرى إال أن درجة المعرفة اإلجمالية كانت مرتفعة بشـكل               

 المرشدين ضمن فئة المعرفة المرتفعة، وهذا يدل على مسـتوى           عام حيث جاءت النسبة األكبر من     

المعرفة المرتفعة للمرشد الزراعي وإدراكه للمفاهيم الزراعية المختلفة التي لهـا عالقـة بالبيئـة،               

والتأثيرات المختلفة للنشاطات التنموية على البيئة الزراعية وكذلك الممارسات المالئمة للحفاظ على            

 .  من االستنزافالموارد الطبيعية

 

 : بالهدف الثانية االستنتاجات المتعلق.٢,١,٥

 

 رفة للمرشدينـات المعـائية بين درجـ ذات داللة إحصةتضح من نتائج الدراسة أن هناك عالقا
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 الزراعيين في عينة الدراسة وخصائصهم الديموغرافية والمهنية، فالمرشدون الذكور كانت درجـة            

محاور الدراسة باستثناء محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئـة          المعرفة لديهم أعلى لجميع     

والصحة العامة حيث كانت الفروق بسيطة، وكذلك ازدادت درجة المعرفة مع المرشدين ذوي الفئة              

سنة في محور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفـاظ علـى   ) ٤٥ -٣٥(العمرية المتوسطة  

 وري وكـذلك    ة ذوي تخصص ترب   نزدادت درجة المعرفة لدى المرشدي    الموارد الطبيعية، وكذلك ا   

 . تخصص إنتاج نباتي ووقاية وكانت أقل درجة معرفة لدى تخصص اإلنتاج الحيواني

 

كذلك تبين وجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ودرجات المعرفة لدى المرشدين لجميع محـاور               

 . الدراسة

 

لمجال العمل اإلرشادي في تربة وري ويليها اإلنتـاج النبـاتي           كذلك فإن أعلى درجة معرفة كانت       

 . وأقلها في مجال التنمية الريفية ومجال اإلنتاج الحيواني

 

كما كان هناك عالقة طردية بين مستوى المشاركة في الدورات التدريبية مع درجات المعرفة لـدى                

ات في توفير المعلومـات البيئيـة       المرشدين لجميع محاور الدراسة، مما يدل على أهمية هذه الدور         

 . للمرشد

 

وكانت درجة المعرفة أعلى لدى المرشدين الذين اعتبروا الدراسة الجامعية واالنترنـت كمصـادر              

 . للمعلومات البيئية

 

  التوصيات  ٢,٥

 

 : في ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة فأنها توصي حسب أهداف الدراسة إلى ما يلي

 

 :ات حسب الهدف األولالتوصي  1.2.5.

  

 . ضرورة التركيز على إدخال البعد البيئي عند إعداد البرامج اإلرشادية •

 وجود تدني نسبي في معرفة المرشدين في بعض القضـايا البيئيـة وخاصـة تـأثير                 •

النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة، يتطلب تكاثف الجهود بين الجهات ذات            

 . دريبية تعمل على رفع مستوى المعرفة البيئية في هذا المجالالعالقة لوضع برامج ت
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ووزارة التعليم العـالي ووزارة      تكاثف الجهود بين مؤسسات التعليم الجامعي الزراعي         •

 في إدخال مقررات جديدة إلى التعليم الجامعي الزراعي التـي تأخـذ بعـين               الزراعة

 . الزراعيةاالعتبار األبعاد البيئة للمشاريع الزراعية وغير 

 

 :التوصيات حسب الهدف الثاني.  2.2.5

 

o            ضرورة تضمين المفاهيم البيئية في التعليم الجامعي الزراعي وخاصة تخصص اإلنتاج

 . الحيواني بشكل أكبر

o               العمل على رفع كفاءة المرشدين الزراعيين من الناحية البيئية وخاصة اإلنـاث مـنهم 

 . اج حيواني ومجال تنمية ريفية الذين مجال عملهم اإلرشادي إنتكوكذل

o              ضرورة االهتمام والتركيز على الدورات التدريبيـة المتخصصـة لزيـادة معرفـة 

 .المرشدين بالقضايا البيئية المختلفة حيث كان لها أثر كبير في نشر المعرفة البيئية

 

 :التوصيات في مجال الدراسات المقترحة. ٣,٢,٥

  

o      ن الزراعيين فـي نشـر الـوعي البيئـي لـدى            إجراء دراسة على مدى دور المرشدي

 . المزارعين
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  المراجع
 

  المراجع العربية١,٦

 

واقع المفاهيم البيئية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي فـي محافظـة            ): ٢٠٠٣(،  أأبوالرب،   •

 .جنين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

التنمية البشرية والبيئية في فلسطين، برنامج دراسات       ): ١٩٩٧(إسحاق، ج، قمصية، ف،      •

 .التنمية، جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين

 لألسـمدة  االقتصـادية البيئيـة     اإلدارة :المستدامةالتنمية الزراعية   ): ٢٠٠٢(األشرم، م،    •

عربيـة  ، دمشق، الجمهوريـة ال    المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    ، الناشر   والمبيدات

 .السورية

 .حالة البيئة، نيروبي، كينيا): ٢٠٠٣(األمم المتحدة، المنتدى البيئي الوزاري العالمي،  •

التشريعات الخاصة بالموارد المائية واألرضية في الوطن العربـي،         ): ٢٠٠٣(بلوم، ع،    •

ـ             ة المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي، المنظمـة العربي

 .للتنمية الزراعية، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

دراسة مقارنة للوعي البيئي لدى المرشدين الزراعيين العاملين في         : )٢٠٠٤(،  سالبيطار،   •

 .القطاعين العام والخاص، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

لبيئة الزراعية، الطبعة األولى، دار النشر      التلوث وا : )١٩٩٨(الراجحي، ض . عتاج الدين،    •

 .العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

دليـل  ): ١٩٩٨(التجمع الدولي للجمعيات الوطنية لمصنعي المواد الكيماوية الزراعيـة،           •

 .التخزين السليم للمبيدات، بروكسل، بلجيكا

 في األردن بين الواقع والتطلعات المستقبلية، الجزء        الزراعة والبيئة ): ١٩٩٤(التالوي، ع،    •

 .الثاني، الشركة الدولية للتجهيزات المكتبية والهندسية، عمان، األردن

الزراعة المستدامة، الطبعة األولى، مركز البيئة الخضراء للنشـر،         ): ٢٠٠٣(التالوي، ع،    •

 .عمان، األردن

اطرها، الطبعة األولى، دار صفاء للنشـر       البيئة حمايتها وتلوثها ومخ   ): ٢٠٠٥.(الحفيظ، ع  •

 .والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

مبيدات اآلفات الزراعية، كلية الزراعة، جامعة تشرين،       ): ١٩٩٤(حورية، ع، طويل، م،      •

 .الالذقية، الجمهورية العربية السورية
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خل إلـى ترشـيد     الزراعة للمستقبل مـد   ): ١٩٩٢.(ريجينتيز، ك، هافركورت، ب، باير، أ      •

استخدام المدخالت الخارجية في الزراعة المستدامة، ترجمة مالك قطينة، اتحـاد جمعيـات             

 .١٩٩٨اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ومركز العمل التنموي، فلسطين، 

مقدمة في اإلرشاد الزراعـي، الطبعـة       ): ١٩٩٥(الريماوي، أ، حماد، ح، الصبيحي، خ،        •

 .ان، األردناألولى، دار حنين للنشر، عم

التقرير الفني للمشروع التجريبي لبدائل غـاز بروميـد الميثيـل،           ): ٢٠٠١(الزعبي، م،    •

 .وزارة الزراعة، المملكة األردنية الهاشمية

من غاز  الجهود األردنية في التخلص التدريجي): ٢٠٠٣(الزعبي، م، العواملة، م،  •

 .اشميةالميثيل، وزارة الزراعة، المملكة األردنية الهبروميد 

 .مفهوم المعرفة العلمية): ٢٠٠٤(سفيان، س،  •
http://www.rezgar.com/m.asp?i=550 .٤/٨/٢٠٠٦ 

تلوث البيئة األرض واإلنسـان، الطبعـة األولـى، دار النشـر            ): ٢٠٠٠.(ععبد الباري،    •

 .للجامعات، جمهورية مصر العربية

ترشيد المبيدات في مكافحة اآلفات، الناشـر كـانزا جـروب،    ): ٢٠٠٠(ميد، ز،  عبد الح  •

 .القاهرة، جمهورية مصر العربية

، الناشر كانزا   )المشكلة والحلول (مقاومة اآلفات لفعل المبيدات     ): ٢٠٠٥(عبد الحميد، ز،     •

 .جروب، القاهرة، جمهورية مصر العربية

لزراعية والبيئة، الطبعة األولـى، المركـز       الكيماويات ا ): ١٩٩٨(عبيدو، م، حجار، م،      •

 .العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق، الجمهورية العربية السورية

تلوث البيئة وملوثاتها، الطبعة األولى، مكتبة المعارف الجديـدة،         ): ١٩٩٩(العروسي، ح،    •

 .اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية

 لدى طلبة المرحلة الثانوية، رسالة ماجسـتير غيـر          الوعي البيئي ): ١٩٩٦(عساف، ع،    •

 .منشورة، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية

 الثانية، دار الشروق    ةالمدخل إلى العلوم البيئية، الطبع    ): ١٩٩٦(غرايبة، س، الفرحان، ي      •

 .للنشر والتوزيع، عمان األردن

ريفية فـي وادي األردن     اتجاهات المزارعين نحوقضايا البيئة ال    ): ٢٠٠٥(الغليالت، س،    •

وتطبيقاتها في اإلرشاد الزراعي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان،           

 .المملكة األردنية الهاشمية

علـم البيئـة   ): ٢٠٠١(مجاهد، أ، العودات، م، عبد اهللا، ع، األنصاري، ع، باصهي، ع،     •

 .الرياض، المملكة العربية السعوديةالنباتية، الطبعة األولى، الناشر جامعة الملك سعود، 
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ايتـراك للنشـر    موسوعة ثقافة الوعي البيئـي، الطبعـة األولـى،          ): ٢٠٠٣(محمد، م،    •

 .، القاهرة، جمهورية مصر العربيةوالتوزيع

 .إحصاءات زراعية، اتصال شخصي): ٢٠٠٧(مدير شركة مقدادي للمواد الزراعية،  •

 . السياسـات الزراعيـة الفلسـطينية   ):١٩٩٧(مركز المعلومات الوطني الفلسـطيني،   •

http://www.pnic.gov.ps/index.html .١٥/٦/٢٠٠٦ 

االرشاد الزراعي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، جمهورية مصر        ): ٢٠٠٠(المعلم، م،    •

 . العربية

وسوعة البيئية الفلسطينية، المعالم البيئيـة فـي        الم: )١٩٩٧(معهد األبحاث التطبيقية أريج،      •

 http://www.arij.org/pub/index_a.htm١٠/٢/٢٠٠٦ ..موقع انترنت.فلسطين

ملخص نتائج المسح الميداني لواقـع الزراعـة        ): ١٩٩٨(معهد األبحاث التطبيقية أريج،      •

 .المروية في الضفة الغربية، القدس، فلسطين

 .دمج البعد البيئـي فـي التخطـيط اإلنمـائي    ): ٢٠٠١(، معهد األبحاث التطبيقية أريج •

http://www.arij.org/pub/index_a.htm .١٩/٥/٢٠٠٦ 

 .البيئة الفلسطينية فـي يـوم البيئـة العـالمي    ): ٢٠٠٥(معهد األبحاث التطبيقية أريج،  •

http://www.arij.org/٢٠/٩/٢٠٠٦ 

 . التلوث البيئي، دار شموع الثقافة، طرابلس، ليبيا): ٢٠٠٢(مقيلي، م،  •

الدراسة القومية حول فعالية أجهزة اإلرشاد      ): ١٩٩٦(المنظمة العربية للتنمية الزراعية،      •

 .الزراعي في الوطن العربي، الخرطوم، السودان

الندوة القومية حول تعزيز دور اإلرشـاد       ): ب١٩٩٧(لزراعية،  المنظمة العربية للتنمية ا    •

 .الزراعي في التنمية الزراعية المستدامة، الخرطوم، السودان

الدراسـة القوميـة    ): أ١٩٩٧(المنظمة العربية للتنمية الزراعية، جامعة الـدول العربيـة،           •

 .لتضمين المفاهيم البيئية في التعليم الزراعي، الخرطوم، السودان

ــدس، مو • ــداء الق ــع ن ــع    ): ١٩٩٩(ق ــتالل، موق ــت االح ــة تح ــطين البيئ فلس
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  االستبانة١,٣ملحق 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة القدس

  الدراسات العلياكلية

 قسم التنمية الريفية المستدامة

 اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 

 

  استبانة بحثية:الموضوع

 

 

 :عنوان الرسالة

 المعرفة البيئية لدى العاملين في مجال اإلرشاد الزراعي في الضفة الغربية

 

 ناصر نظمي عابد: سم الباحثا

 

 قاعودوحسان أب. د: إشراف

 

 ٢٠٠٧س جامعة القد

 

 .....األخوة المرشدون تحية طيبة وبعد

إن هذه االستبانة تهدف إلى قياس المعرفة البيئية لدى المرشدين الزراعيين فـي الضـفة الغربيـة،               

الجزأ األول عبارة عن معلومات عامة تتعلق بالمرشـد والجـزأ           : وتتكون هذه االستبانة من جزأين    

 . والزراعيةالثاني معلومات حول بعض القضايا البيئية

 يرجى منك قراءة العبارات بدقة وتوضيح رأيك فيها بكل صراحة في الخانة المخصصة لإلجابـة،               

 .وسيكون إلجابتك الصريحة أثر كبير في نجاح هذه الدراسة وتحقيق أهدافها

يرجى اإلجابة على جميع الفقرات وعدم ترك أي منها، وال داعي لكتابة أسمك على هـذه                : مالحظة

 .....وشكرا لحسن تعاونكم...نةاالستبا
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 ناصر نظمي عابد: الباحث

  جامعة القدس-كلية الدراسات العليا

 :معلومات عامة: الجزء األول
 
    أنثى-٢        ذآر                         -١         الجنس-١
 
  سنة٤٥ أآثر من -٣   سنة      ٤٥ – ٣٥من  -٢ سنة             ٣٥ أقل من -١           العمر-٢
 
)                                          مؤسسات ربحية(   قطاع خاص -٢)        حكومي( قطاع عام -١     جهة العمل-٣

                 
 راعي    اقتصاد ز-٣     إنتاج حيواني      -٢    وقاية نبات      -١:    التخصص الزراعي-٤
 
  ميكنة زراعية      -٧ شعبة عامة       -٦  تغذية وتصنيع زراعي         -٥    تربة وري        -٤
  

 --------- أخرى ١٠ غابات ومراعي              -٩بساتين                    – ٨       
 
  دآتوراه    -٤   ماجستير      -٣ بكالوريوس         -٢ دبلوم          -١:  المؤهل العلمي -٥
 
 سنوات ١٠ أآثر من -٣     ١٠-٥ من -٢ سنوات        ٥ أقل من -١: الخبرة في اإلرشاد الزراعي -٦
 
 )يمكن اختيار أآثر من مجال: (مجال العمل اإلرشادي -٧
 

 عة         إدارة مزر-٤  ثروة حيوانية         -٣ فاآهة         -٢ خضار       -١   
    
  وقاية -٩ إداري       -٨ تربة وري        -٧تنمية المرأة الريفية   -٦   محاصيل حقلية      -٥

       
 ---------- أخرى-١٢ آالت زراعية            -١١ غابات            -١٠

 
                          ------------دورات نعم         عدد ال-١:    هل سبق وأن شارآت في دورات تدريبية آمتدرب-٨

  ال-٢                                                                   
 )يمكن اختيار أآثر من مصدر: ( المعلومات البيئيةمصادر -٩
 
  الدراسة الجامعية       -٤ الجمعيات البيئية      -٣ إذاعة وتلفزيون      -٢ دورات تدريبية      -١
 
 .----------- أخرى-٧ انترنت          -٦ الصحف والمجالت       -٥ 

                  
 
 

اني   ل :  الجزء الث ة، يرجى وضع                     تمث ة والزراعي ة معلومات حول بعض القضايا البيئي ارات التالي  العب
 .  في المكان الذي تراه صحيحا)x(اإلشارة 
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ر  نعم العبارةالرقم غي
 متأآد

 ال
 

    محور المعرفة العامة بقضايا البيئة 
تساعد في   وزيادة نسبة غاز ثاني أآسيد الكربون في الج        ١

 جاجيحدوث ظاهرة البيت الز
   

    يقلل اندثار الغابات من التنوع الحيوي ٢
ة       ٣ ر الحي ع العناص ان جمي ة لإلنس ة الطبيعي مل البيئ تش

 وغير الحية المحيطة باإلنسان 
   

وق    ٤ عة ف ادة األش ى زي ة األوزون إل ل طبق ؤدي تآآ ي
 البنفسجية الواصلة إلى سطح األرض 

   

    المواد الغذائيةالطبقة السطحية من التربة هي األفقر ب ٥
ى   ٦ ة عل اطق الجاف ي المن ائر ف ي الج ؤثر الرع ال ي

 تصحرها 
   

    إن حل المشكالت البيئية من مسئولية الدولة وحدها ٧
ؤدي               ٨ ة التي ت يعتبر عنصر الفسفور من العناصر الهام

طحات  ي المس ذائي ف راء الغ اهرة اإلث دوث ظ ى ح إل
 المائية

   

د ٩ ى تع ل األشجار عل ون تعم يد الكرب اني أآس بة ث يل نس
 في الهواء

   

انع  ١٠ ة المص ن أدخن ة ع ت الناجم يد الكبري كل أآاس تش
 جزءا من المطر الحمضي 

   

م أسباب انقراض         ١١ تدهور الغطاء النباتي الطبيعي من أه
 بعض األنواع 

   

يفضل وضع األسمدة العضوية بشكل مكشوف إلى حين         ١٢
 تخميرها

   

ات الك ١٣ وي     مرآب ي تق واد الت ن الم ون م لوروفلوروآرب
 حزام األوزون 

   

  
 أضرار النشاطات غير الزراعية على البيئة الزراعية

   

يضر التوسع العمراني بالمأوى الطبيعي لبعض األنواع        ١٤
 من الكائنات الحية 

   

ى       ١٥ يارات إل وادم الس ن ع ة ع ازات الناتج ؤدي الغ د ت ق
 تسمم أنسجة النبات

   

اه       ١٦ المة المي انع س ن المص ائلة م ات الس دد المخلف ته
 الجوفية

   

ي     ١٧ ات ف رار بالنبات ى اإلض انع إل رة المص ؤدي أبخ ت
 المناطق الزراعية القريبة من المصانع

   

    تؤدي أعمال الكسارات إلى تدهور الغطاء النباتي  ١٨
ا              ١٩ أثر به إن مشكلة األمطار الحمضية مشكلة محدودة تت

 لصناعية وحدها الدول ا
   

ن    ٢٠ تخلص م ة لل ي الزراعي تخدام األراض ؤدي اس ي
 النفايات الصلبة إلى تلوث بيئتها الطبيعية
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ر  نعم العبارةالرقم غي
 متأآد

 ال
 

إن من المشاآل التي تهدد جودة مياه األنهار حول العالم           ٢١
 هي المخلفات الناتجة عن المصانع 

   

ا عن    يمكن التخلص من مشكلة      ٢٢ األمطار الحمضية نهائي
 طريق زيادة ارتفاع المداخن إلى ارتفاعات شاهقة

   

  
أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة

   

ل     ٢٣ د يزي كل جي اء بش ة بالم ات الزراعي ل المنتج إن غس
 عنها متبقيات المبيدات

   

اه السطحية              ٢٤ ة في المي رات بنسب معين  يساهم تواجد النت
 في حدوث ظاهرة اإلثراء الغذائي

   

ر             ٢٥ ة أآث ة القاعدي طول بقاء المبيدات الفسفورية في الترب
 من بقائها في التربة الحامضية

   

ا        ٢٦ يعتبر غاز الميثيل برومايد من المبيدات الخطرة عالمي
 التي تؤذي طبقة األوزون 

   

تيكية            ٢٧ واد البالس في  ال يوجد ضرر بيئي من استخدام الم
 الزراعة 

   

ل   ٢٨ دى الطوي ى الم ة عل مدة الكيماوي تخدام األس ؤدي اس ي
 إلى تدهور بعض خواص التربة الكيميائية

   

ات السالسل   ٢٩ ع بني ي جمي ل ف د بطيء التحل يسري المبي
 الغذائية بما فيها اإلنسان

   

االستخدام المكثف لألسمدة في الزراعة أمر مرغوب              ٣٠
 تاج به دائما لزيادة اإلن

   

ى   ٣١ ة إل تخدام المكثف لألسمدة النيتروجيني ؤدي االس د ي ق
 حدوث تلوث في المياه الجوفية بمادة النترات

   

ى  ٣٢ ة إل رة طويل مدة لفت واع األس تخدام بعض أن ؤدي اس ي
 تراآم العناصر الثقيلة في التربة 

   

ة          ٣٣ يعتبر حرق عبوات المبيدات الفارغة من الطرق اآلمن
 خلص منهابيئيا للت

   

ي  ٣٤ ى ف ة أن تبق دات الكيميائي ات المبي بعض مرآب يمكن ل
 المنتجات الزراعية لتدخل ضمن السالسل الغذائية 

   

ات    ٣٥ اد آف ى إيج دات إل تخدام بعض المبي رار اس ؤدي تك ي
 تقاوم المبيدات المستخدمة 

   

ة   ٣٦ ة قليل ة المطري اطق الزراع ي من ة ف ة العميق الحراث
  من حساسيتها لالنجراف ألريحي األمطار يزيد

   

ي     ٣٧ ان ف ي أي مك ة ف دات الزراعي زين المبي ن تخ يمك
 المنزل ولكن مع مراعاة إحكام العبوات جيدا

   

ار الجاهزة للقطف فيجب                ٣٨ ى الثم ات عل إذا آان هناك آف
 رشها بمبيد اآلفة بغض النظر عن فترة األمان

   

ري     ٣٩ تعماالت ال د الس خ الزائ ر الض اه  يض ة المي  بنوعي
 الجوفية
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وازن   ٤٠ رر بت كل متك د بش ول واح ة محص ل زراع تخ
 العناصر الغذائية في التربة ما لم يتم تعويضها

 

   

ن أن  ٤١ ة يمك واد الغذائي ي الم رات ف ز النت اع ترآي ارتف
 يؤدي إلى أضرار صحية لإلنسان

   

ة باتج   ٤٢ اعد الحراث ة   تس ى حماي دار األرض عل اه انح
 التربة من االنجراف

   

دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ علـى         
 الموارد الطبيعية

   

ق            ٤٣ ى خل يهدف تقييم األثر البيئي للمشاريع االقتصادية إل
 .تنمية تراعي األمور البيئية

   

٤٤ 
 

ا              ة تلعب دورا هام ة عناصر وراثي تحمل النباتات البري
 في حفظ التنوع الحيوي 

   

ى طرق المكافحة           ٤٥ تقتصر المكافحة المتكاملة لآلفات عل
 الحيوية

   

يتحمل اإلرشاد الزراعي جزءا آبيرا من مسؤولية نشر          ٤٦
 طرق المكافحة المتكاملة

   

ة اإلضرار       ٤٧ ى المكافحة الحيوي من المخاطر المترتبة عل
 بالحشرات النافعة

   

ض   ٤٨ تخدام بع ي   اس ل ف دث خل رية يح دات الحش المبي
 التوازن ما بين اآلفة وأعدائها الحيوية

   

وب            ٤٩ ة المنحدرة بمحاصيل الحب زراعة األراضي الجبلي
 يحافظ على التربة الزراعية من االنجراف

   

اج        ٥٠ ن اإلنت ل م دات يقل ل المبي ل بفع ى النح اء عل القض
 الزراعي

   

ر  ٥١ ي فلسطين حف واطن ف ل م ن حق آ تخراج م ر الس بئ
 المياه الجوفية دون تدخل من أحد ما دام في أرضه 

   

في المناطق ذات الموارد المائية المحدودة من المفضل           ٥٢
 إدخال الزراعات ذات االحتياجات المائية القليلة

   

إن دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المستدامة موجه         ٥٣
 ىفقط إلى زيادة اإلنتاج إلى حدوده القصو

   

ز المحدد            ٥٤ من المفضل زيادة ترآيز المبيدات عن الترآي
 في بطاقة التعليمات لضمان القضاء التام على اآلفة

   

ة   ٥٥ يم الترب ا لتعق ة بيئي د الطرق اآلمن يم الشمسي أح التعق
 الزراعية 

   

٥٦ 
 

ل     دى الطوي ى الم بة عل ة مناس اع دورة زراعي دم إتب ع
 يؤدي إلى تهدم خصوبة التربة
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تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور المعرفة العامة بقضايا البيئة والعوامـل             جدول :١,٤ملحق  

 .المؤثرة عليها

 

نـــوع  المتغيرات

 االختبار

ــة  قيمـ

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠٣٠ -٢,١٦٤ M.W )ذكر، أنثى(الجنس 

 ٠,٢٧٨ ٢,٥٦٠ K.W ) سنة٤٥>، ٤٥-٣٥، ٣٥<(العمر 

 ٠,٩١٥ -٠,١٠٧ M.W )قطاع عام، قطاع خاص(ل جهة العم

إنتاج نباتي ووقاية، إنتاج حيواني، تربة      (التخصص الزراعي   

 )وري، شعبة عامة، بساتين

K.W ٠,٠١٢ ١٢,٨٤٧ 

 ٠,٠٠٢ -٣,٠٣٦ M.W )بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي 

>  سنوات،   ١٠-٥ سنوات،   ٥<(الخبرة في اإلرشاد الزراعي     

 ) سنوات١٠

K.W ٠,٤٢٦ ١,٧٠٦ 

إنتـاج نبـاتي، تربـة وري، إنتـاج         (مجال العمل اإلرشادي    

 ) حيواني، إعالم زراعي، إداري، تنمية ريفية

K.W ٠,٠١٥ ١٤,١٢٣ 

-٤ دورات،   ٤< لم أشارك،   (المشاركة في الدورات التدريبية     

  دورات٨>  دورات، ٨

K.W ٠,٠٠٠ ١٩,٨٦٨ 

 ٠,٢٩١ -١,٠٥٥ M.W )نعم، ال(بيئية اعتبار الدورات التدريبية مصدر للمعلومات ال

 ٠,٢٦٣ -١,١٢٠ M.W )نعم، ال(اعتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية 

 ٠,٩٥٤ -٠,٠٥٨ M.W )نعم، ال(اعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية

 ٠,٠٠٦ -٢,٧٧٠ M.W )نعم، ال(اعتبار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية 

 ٠,٤٧٨ -٠,٧٠٩ M.W  )نعم، ال(اعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلومات البيئية

 ٠,٠٤٢ -٢,٠٣٨ M.W )نعم، ال(اعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية

M.W :               اختبار مان ويتني:K.Wاختبار كريسكال واليس  
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محور أضرار النشاطات غير الزراعية علـى       تحليل العالقة بين درجة المعرفة ل     جدول   :٢,٤ملحق  

 .البيئة الزراعية والعوامل المؤثرة عليها

 

نـــوع  المتغيرات

 االختبار

ــة  قيمـ

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠١٢ -٢,٥٢٤ M.W )ذكر، أنثى(الجنس 

 ٠,٨٤١ ٠,٣٤٧ K.W ) سنة٤٥>، ٤٥-٣٥، ٣٥<(العمر 

 ٠,٨٢٣ -٠,٢٢٤ M.W )قطاع عام، قطاع خاص(جهة العمل 

إنتاج نباتي ووقاية، إنتاج حيـواني،      (التخصص الزراعي   

 )تربة وري، شعبة عامة، بساتين

K.W ٠,٥٦٢ ٢,٩٧٥ 

 ٠,٠٠٥ -٢,٨١٢ M.W )بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي 

 ١٠-٥ سـنوات،    ٥<(الخبرة فـي اإلرشـاد الزراعـي        

 ) سنوات١٠> سنوات، 

K.W ٠,٢٧٠ ٢,٦٢٢ 

ج نباتي، تربـة وري، إنتـاج       إنتا(مجال العمل اإلرشادي    

 ) حيواني، إعالم زراعي، إداري، تنمية ريفية

K.W ٠,٠٨٤ ٩,٧١٧ 

 دورات،  ٤< لم أشارك،   (المشاركة في الدورات التدريبية     

  دورات٨>  دورات، ٨-٤

K.W ٠,٠٠١ ١٦,١٠٠ 

نعـم،  (اعتبار الدورات التدريبية مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,١١١ -١,٥٩٥ 

نعم، (ر اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية       اعتبا

 )ال

M.W ٠,٧٦٧ -٠,٢٩٦ 

 اعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية

 )نعم، ال(

M.W ٠,٥٧٦ -٠,٥٥٩ 

نعـم،  (اعتبار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٠٠١ -٣,٤٧٧ 

نعم، (ات البيئية   اعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلوم    

 )ال

M.W ٠,٦٤٠ -٠,٤٦٧ 

 ٠,٠٠٤ -٢,٨٧٥ M.W )نعم، ال(اعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية
 

M.W :               اختبار مان ويتني:K.Wاختبار كريسكال واليس  



 ١٣٥

تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة           جدول   :٣,٤ملحق  

 الصحة العامة والعوامل المؤثرة عليهاو

 

نــوع  المتغيرات

 االختبار

ــة  قيمـ

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 ٠,٤٩٢ -٠,٦٨٨ M.W )ذكر، أنثى(الجنس 

 ٠,٨٦٢ ٠,٢٩٧ K.W ) سنة٤٥>، ٤٥-٣٥، ٣٥<(العمر 

 ٠,٦٥٢ -٠,٤٥١ M.W )قطاع عام، قطاع خاص(جهة العمل 

نتـاج حيـواني،    إنتاج نباتي ووقاية، إ   (التخصص الزراعي   

 )تربة وري، شعبة عامة، بساتين

K.W ٠,١٦٥ ٦,٤٩٩ 

 ٠,٠٠٠ -٤,٥١٩ M.W )بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي 

 سنوات،  ١٠-٥ سنوات،   ٥<(الخبرة في اإلرشاد الزراعي     

 ) سنوات١٠> 

K.W ٠,٥٥٤ ١,١٨١ 

إنتاج نبـاتي، تربـة وري، إنتـاج        (مجال العمل اإلرشادي    

 ) اعي، إداري، تنمية ريفيةحيواني، إعالم زر

K.W ٠,١٥٥ ٨,٠٢٣ 

 دورات،  ٤< لم أشـارك،    (المشاركة في الدورات التدريبية     

  دورات٨>  دورات، ٨-٤

K.W ٠,٠٠٠ ٢٧,٨٠٣ 

 ٠,٠٥٩ -١,٨٩١ M.W )نعم، ال(اعتبار الدورات التدريبية مصدر للمعلومات البيئية 

نعـم،  (ية  اعتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئ     

 )ال

M.W ٠,١٥٥ -١,٤٢١ 

 ٠,٨٠٩ -٠,٢٤١ M.W )نعم، ال(اعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية

 ٠,١٤٥ -١,٤٥٧ M.W )نعم، ال(اعتبار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية 

نعـم،  (اعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٦٥٦ -٠,٤٤٥ 

 ٠,٥٥٢ -٠,٥٩٥ M.W )نعم، ال(بار االنترنت مصدر للمعلومات البيئيةاعت
 

M.W :               اختبار مان ويتني:K.Wاختبار كريسكال واليس  

 

 

 



 ١٣٦

تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور دور اإلرشاد في الزراعـة المسـتدامة             جدول   :٤,٤ملحق

 رة عليهاوالحفاظ على الموارد الطبيعية والعوامل المؤث

 

نــوع  المتغيرات

 االختبار

ــة  قيمـ

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠٧٠ -١,٨١٣ M.W )ذكر، أنثى(الجنس 

 ٠,٠٣٣ ٦,٨١٥ K.W ) سنة٤٥>، ٤٥-٣٥، ٣٥<(العمر 

 ٠,٠٦٤ -١,٨٥٠ M.W )قطاع عام، قطاع خاص(جهة العمل 

إنتاج نباتي ووقاية، إنتـاج حيـواني،       (التخصص الزراعي   

 ) عامة، بساتينتربة وري، شعبة

K.W ٠,١٨٤ ٦,٢١٦ 

 ٠,٠١٠ -٢,٥٧٤ M.W )بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي 

 سنوات،  ١٠-٥ سنوات،   ٥<(الخبرة في اإلرشاد الزراعي     

 ) سنوات١٠> 

K.W ٠,٠٣٨ ٦,٥٢٣ 

إنتاج نبـاتي، تربـة وري، إنتـاج        (مجال العمل اإلرشادي    

 ) حيواني، إعالم زراعي، إداري، تنمية ريفية

K.W ٠,١٢٩ ٨,٥٤٠ 

 دورات،  ٤< لم أشـارك،    (المشاركة في الدورات التدريبية     

  دورات٨>  دورات، ٨-٤

K.W ٠,٠٠٠ ٢٠,٤٣٤ 

 ٠,٥٧٩ -٠,٥٥٥ M.W )نعم، ال(اعتبار الدورات التدريبية مصدر للمعلومات البيئية 

نعـم،  (اعتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٠٩٢ -١,٦٨٥ 

 اعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية

 )نعم، ال(

M.W ٠,٧٨٣ -٠,٢٧٥ 

 ٠,٠٦٤ -١,٨٥١ M.W )نعم، ال(اعتبار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية 

نعـم،  (اعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٤٤٦ -٠,٧٦٢ 

 ٠,٠٢١ -٢,٣٠٧ M.W )نعم، ال(ت البيئيةاعتبار االنترنت مصدر للمعلوما
 

M.W :               اختبار مان ويتني:K.Wاختبار كريسكال واليس  

 

 



 ١٣٧

 تحليل العالقة بين درجة المعرفة اإلجمالية والعوامل المؤثرة عليهاجدول  :٥,٤ملحق 

 

نـــوع  المتغيرات

 االختبار

ــة  قيمـ

 االختبار

مستوى 

 الداللة

 ٠,٠٤٨ -١,٩٨٠ M.W )ذكر، أنثى(الجنس 

 ٠,٣٦٨ ٢,٠٠١ K.W ) سنة٤٥>، ٤٥-٣٥، ٣٥<(العمر 

 ٠,٧٣٧ -٠,٣٣٥ M.W )قطاع عام، قطاع خاص(جهة العمل 

إنتاج نباتي ووقاية، إنتاج حيـواني،      (التخصص الزراعي   

 )تربة وري، شعبة عامة، بساتين

K.W ٠,٠٢٧ ١٠,٩٢١ 

 ٠,٠٠٠ -٤,٣٠٣ M.W )بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي 

 ١٠-٥ سـنوات،    ٥<(الخبرة فـي اإلرشـاد الزراعـي        

 ) سنوات١٠> سنوات، 

K.W ٠,١٩٠ ٣,٣١٧ 

إنتاج نباتي، تربـة وري، إنتـاج       (مجال العمل اإلرشادي    

 ) حيواني، إعالم زراعي، إداري، تنمية ريفية

K.W ٠,٠٢٥ ١٢,٨٨٢ 

 دورات،  ٤< لم أشارك،   (المشاركة في الدورات التدريبية     

  دورات٨>  دورات، ٨-٤

K.W ٠,٠٠٠ ٣٢,٨٩٣ 

نعـم،  (اعتبار الدورات التدريبية مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٠٩٢ -١,٦٨٣ 

نعم، (اعتبار اإلذاعة والتلفزيون مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,١١٢ -١,٥٩١ 

 اعتبار الجمعيات البيئية مصدر للمعلومات البيئية

 )نعم، ال(

M.W ٠,٦٨٢ -٠,٤٠٩ 

نعـم،  (بار الدراسة الجامعية مصدر للمعلومات البيئية       اعت

 )ال

M.W ٠,٠٠٦ -٢,٧٢٢ 

نعم، (اعتبار الصحف والمجالت مصدر للمعلومات البيئية       

 )ال

M.W ٠,٣٩٢ -٠,٨٥٦ 

 ٠,٠٣٢ -٢,١٤١ M.W )نعم، ال(اعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية
 

M.W :               اختبار مان ويتني:K.Wبار كريسكال واليس اخت 

 



 ١٣٨

 الفهارس
 

 فهرس الجداول
                                                        

رقم 

 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 .عدد المرشدين الزراعيين العاملين في مديريات الزراعة بالضفة الغربية 1.3

 

٤٥ 

 ......................عدة والمستبة الموزعة والمسترجعتعدد االستمارا 2.3
 

٤٦ 

 ..............................نتائج اختبار ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة 3.3
 

٤٧ 

المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور المعرفة العامة بقضايا  1.4

 ...................................................................البيئة
 

٥٠ 

غير المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور أضرار النشاطات  2.4

 ...........................................لزراعيةالزراعية على البيئة ا
 

٥٣ 

المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور أضرار النشاطات       3.4

 ....................................الزراعية على البيئة والصحة العامة
 

   ٥٤ 

 المتوسط الحسابي والوزن المئوي لفقرات محور دور اإلرشاد في 4.4

 .......................الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية
 

٥٧ 

 .....ةالمتوسط الحسابي والنسبة المئوية والخطأ المعياري لمحاور الدراس 5.4
 

 ٦٠ 

 ..................................لدراسةرفة ألفراد عينة امستويات المع 6.4
 

 ٦١ 

 ...............توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات المعرفة البيئية 7.4
 

 ٦٢ 

 ...............................توزيع المرشدين الزراعيين حسب الجنس 8.4
 

٦٤ 

 ٦٤    .........................العمريةتوزيع المرشدين الزراعيين حسب الفئة  9.4



 ١٣٩

 ...........................لعملاتوزيع المرشدين الزراعيين حسب جهة  10.4
 

٦٥ 

 ..................توزيع المرشدين الزراعيين حسب التخصص الزراعي 11.4
 

٦٦ 

 .......................لعلمياتوزيع المرشدين الزراعيين حسب المؤهل  12.4
 

٦٦ 

 ..الزراعيتوزيع المرشدين الزراعيين حسب سنوات الخبرة في اإلرشاد  13.4
 

٦٧ 

 .......... لديهميتوزيع المرشدين الزراعيين حسب مجال العمل اإلرشاد 14.4
 

٦٧ 

 الدورات توزيع المرشدين الزراعيين حسب المشاركة في 15.4

 ................................................................التدريبية
 

٦٨ 

 توزيع المرشدين حسب النسبة المئوية إلجاباتهم حول مصادر المعلومات 16.4
 

٦٩ 

 ................ لمحاور الدراسةKolmogrov-Smirnov نتائج اختبار 17.4
 

٧٠ 

بقضايا   لمحور المعرفة العامةM.W (Mann-Whitney(نتائج اختبار  18.4

 ................................................ لمتغير الجنسالبيئة تبعا
 

٧٢ 

بقضايا   لمحور المعرفة العامةK.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار  19.4

 .................................................البيئة تبعا لمتغير العمر
 

٧٣ 

بقضايا  المعرفة العامة لمحور M.W (Mann-Whitney(نتائج اختبار  20.4

 ............................................البيئة تبعا لمتغير جهة العمل
 

٧٤ 

 لمحـور المعرفـة العامـة  K.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبـار     21.4

 ........................... الزراعيصبقضايا البيئة تبعا لمتغير التخص
 

٧٤ 

بقضايا   لمحور المعرفة العامةM.W (Mann-Whitney(نتائج اختبار  22.4

 ........................................البيئة تبعا لمتغير المؤهل العلمي
 

٧٦ 

بقضايا   لمحور المعرفة العامةK.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار  23.4

...........................راعي في اإلرشاد الزةالبيئة تبعا لمتغير الخبر

٧٦ 



 ١٤٠

بقضايا   لمحور المعرفة العامةK.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار  24.4

 ................................البيئة تبعا لمتغير مجال العمل اإلرشادي
 

٧٧ 

بقضايا   لمحور المعرفة العامةK.W (Kruskal-Wallis(نتائج اختبار  25.4

 .......................تدريبيةورات الالبيئة تبعا لمتغير المشاركة في الد
 

٧٩ 

غير الزراعية  مان ويتني لمحور أضرار النشاطات) M-W(نتائج اختبار 26.4

 .................................على البيئة الزراعية تبعا لمتغير الجنس
 

٨٢ 

غير  كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات) K-W(نتائج اختبار 27.4

 ......................... على البيئة الزراعية تبعا لمتغير العمرالزراعية
 

٨٢ 

غير  كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات) M-W(نتائج إختبار 28.4

 ...................الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير جهة العمل
 

٨٣ 

غير  لنشاطاتكروسكال واليس لمحور أضرار ا) K-W(نتائج إختبار 29.4

 ...........الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير التخصص الزراعي
 

٨٤ 

غير الزراعية  مان ويتني لمحور أضرار النشاطات) M-W(نتائج إختبار 30.4

 .........................على البيئة الزراعية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
 

٨٥ 

 ل واليس لمحور أضرار النشاطات غيركروسكا) K-W(نتائج إختبار 31.4

 ..الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير الخبرة في اإلرشاد الزراعي
 

٨٦ 

غير  كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات) K-W(نتائج إختبار 32.4

 ........الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير مجال العمل اإلرشادي
 

٨٧ 

غير  كروسكال واليس لمحور أضرار النشاطات) K-W(تبارنتائج إخ 33.4

 ..الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير المشاركة بالدورات التدريبية
 

٨٩ 



 ١٤١

 
مان ويتني لمحـور أضـرار النشـاطات غيـر          ) M-W(نتائج إختبار    34.4

الزراعية على البيئة الزراعية تبعا لمتغير اعتبـار الدراسـة الجامعيـة            

 .............................................. للمعلومات البيئيةكمصدر
 

٨٩ 

حور أضرار النشاطات غير الزراعية     مان ويتني لم  ) M-W(نتائج إختبار  35.4

ومـات  البيئة الزراعية تبعـا لمتغيـر اإلنترنـت كمصـدر للمعل           على

 ..................................................................البيئية
 

 ٩٠ 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعية على       ) M-W(نتائج إختبار  36.4

 ................................البيئة والصحة العامة تبعا لمتغير الجنس
 

 ٩١ 

كروسكال والـيس لمحـور أضـرار النشـاطات         ) K-W(نتائج إختبار  37.4

 ..................عا لمتغير العمرالزراعية على البيئة والصحة العامة تب
 

 ٩٢ 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعية على       ) M-W(نتائج إختبار  38.4

 ............................البيئة والصحة العامة تبعا لمتغير جهة العمل
 

٩٣ 

كروسكال والـيس لمحـور أضـرار النشـاطات         ) K-W(نتائج إختبار  39.4

 ....بيئة والصحة العامة تبعا لمتغير التخصص الزراعيالزراعية على ال
 

٩٤ 

مان ويتني لمحور أضرار النشاطات الزراعية على       ) M-W(نتائج إختبار  40.4

 ........................البيئة والصحة العامة تبعا لمتغير المؤهل العلمي
 

   ٩٤ 

ات كروسكال والـيس لمحـور أضـرار النشـاط        ) K-W(نتائج إختبار  41.4

الزراعية على البيئة والصحة العامة تبعا لمتغير الخبـرة فـي اإلرشـاد             

 ...............................................................الزراعي
 

٩٥ 

كروسكال والـيس لمحـور أضـرار النشـاطات         ) K-W(نتائج إختبار  42.4

ـ               ل الزراعية على البيئة والصـحة العامـة تبعـا لمتغيـر مجـال العم

 ..............................................................اإلرشادي

 
 

٩٦ 



 ١٤٢

كروسكال والـيس لمحـور أضـرار النشـاطات         ) K-W(نتائج إختبار  43.4

الزراعية على البيئة والصحة العامة تبعا لمتغير المشاركة في الـدورات           

 ................................................................التدريبية
 

٩٦ 

لمحور أضرار النشاطات الزراعية علـى البيئـة        ) M-W(نتائج إختبار  44.4

العامة تبعا لمتغير اعتبار الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات         والصحة

 ..................................................................البيئية
 

٩٨ 

لمحور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة        ) M-W(ن ويتني نتائج إختبار ما   45.4

ــر     ــا لمتغي ــة تبع ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــتدامة والحف المس

 .................................................................الجنس
 

٩٩ 

كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة  ) K-W(نتائج إختبار  46.4

ــاظ ــتدامة والحف ــر   المس ــا لمتغي ــة تبع ــوارد الطبيعي ــى الم  عل

 ..................................................................العمر

 

١٠٠ 

لمحور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة        ) M-W(نتائج إختبار مان ويتني    47.4

المستدامة والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة تبعـا لمتغيـر جهـة               

 ..................................................................العمل
 

١٠١ 

 كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة      ) K-W(نتائج إختبار  48.4

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعيـة تبعـا لمتغيـر التخصـص            

 ...............................................................الزراعي
 

١٠١ 

لمحور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة        ) M-W(نتائج إختبار مان ويتني    49.4

المستدامة والحفاظ علـى المـوارد الطبيعيـة تبعـا لمتغيـر المؤهـل              

 .................................................................العلمي
 

١٠٢ 

اعة كروسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزر      ) K-W(نتائج إختبار  50.4

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعا لمتغير الخبرة في اإلرشاد          

 ...............................................................الزراعي
 

١٠٣ 



 ١٤٣

كريسكال واليس لمحور دور اإلرشاد في الزراعة       ) K.W(نتائج اختبار    51.4

تبعـاً لمتغيـر مجـال العمـل        المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية      

 ..............................................................اإلرشادي

 

١٠٤ 

لمحور دور اإلرشاد في الزراعة     ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      52.4

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير المشاركة بالدورات         

 ................................................................التدريبية
 

١٠٥ 

لمحور دور اإلرشـاد فـي الزراعـة        ) M.W(نتائج اختيار مان ويتني      53.4

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير اعتبـار االنترنـت           

 ..............................................كمصدر للمعلومات البيئية
 

١٠٦ 

لمحور دور اإلرشاد فـي الزراعـة المسـتدامة         ) M.W(نتائج اختبار    54.4

والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير اعتبار اإلذاعـة والتلفزيـون           

 ..............................................البيئية كمصدر للمعلومات
 

١٠٦ 

رشاد فـي الزراعـة المسـتدامة       لمحور دور اإل  ) M.W(نتائج اختبار    55.4

والحفاظ على الموارد الطبيعية تبعاً لمتغير اعتبـار الدراسـة الجامعيـة            

 ..............................................البيئية كمصدر للمعلومات
 

١٠٧ 

 لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغيـر     ) M.W(نتائج اختبار مان وبيتي      56.4

 .................................................................الجنس
 

١٠٩ 

لمحور المعرفة اإلجماليـة تبعـاً      ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      57.4

 ...........................................................لمتغير العمر
 

١١٠ 

جمالية تبعاً لمتغيـر    لمحور المعرفة اإل  ) M.W(نتائج اختبار مان ويني      58.4

 .............................................................جهة العمل
 

١١٠ 

لمحور المعرفة اإلجماليـة تبعـاً      ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      59.4

 .............................................لمتغير التخصص الزراعي
 

١١٢ 



 ١٤٤

لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغيـر      ) M.W( مان وتيني    نتائج اختبار  60.4

 ..........................................................المؤهل العلمي
 

١١٢ 

لمحور المعرفة اإلجماليـة تبعـاً   )  K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس     61.4

 .....................................لمتغير الخبرة في اإلرشاد الزراعي
 

١١٣ 

لمحور المعرفة اإلجماليـة تبعـاً      ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      62.4

 ...........................................لمتغير مجال العمل اإلرشادي
 

١١٤ 

لمحور المعرفة اإلجماليـة تبعـاً      ) K.W(نتائج اختبار كريسكال واليس      63.4

 .....................................ت التدريبيةلمتغير المشاركة بالدورا
 

١١٦ 

لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغيـر      ) M.W(نتائج اختيار مان ويتني      64.4

 .......................اعتبار الدراسة الجامعية مصدراً للمعلومات البيئية
 

١١٧ 

جمالية تبعاً لمتغيـر    لمحور المعرفة اإل  ) M.W(نتائج اختبار مان وبيتني      65.4

 ...............................اعتبار االنترنت مصدر للمعلومات البيئية
 

١١٨ 

لمحور المعرفة اإلجمالية تبعاً لمتغيـر      ) M.W(نتائج اختبار مان ويتني      66.4

 .....................اعتبار الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية

١١٨ 

 

 



 ١٤٥

 قفهرس المالح
 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 

 ..............................................................االستبانة  ١,٣

 

١٢٨ 

١,٤ 

 

تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور المعرفة العامـة بقضـايا     جدول  

 ...........................................البيئة والعوامل المؤثرة عليها

١٣٣ 

تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور أضرار النشاطات غيـر          جدول   ٢,٤

 ...................الزراعية على البيئة الزراعية والعوامل المؤثرة عليها

١٣٤ 

تحليل العالقة بين درجة المعرفـة لمحـور أضـرار النشـاطات            جدول   ٣,٤

 .............لمؤثرة عليهااالزراعية على البيئة والصحة العامة والعوامل 

١٣٥ 

تحليل العالقة بين درجة المعرفة لمحور دور اإلرشاد في الزراعة          جدول   ٤,٤

 ........المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والعوامل المؤثرة عليها

١٣٦ 

تحليل العالقة بين درجة المعرفة اإلجماليـة والعوامـل المـؤثرة           جدول   ٥,٤

 ...................................................................عليها

١٣٧ 

 
 
 



 ١٤٦

 فهرس المحتويات
 

 الصفحة المبحث الرقم

 أ ..........................................................إقرار 

 ب ..................................................شكر وعرفان 

 ج ........................................................تعريفات 

 د .........................................الملخص باللغة العربية 

 و .... ..................................إلنجليزيةالملخص باللغة ا 

 ١..............................................................المقدمة: الفصل األول

 ١ ..................................................لفية الدراسةخ     ١,١

 ٥ .................................................كلة الدراسةمش   ٢,١

 ٦ ...............................................مبررات الدراسة ٣,١

 ٦ .................................................أهداف الدراسة ٤,١

 ٦ ..................................................لدراسةأسئلة ا ٥,١

 ٧ ..............................................فرضيات الدراسة ٦,١

 ٨ ..................................................ةحدود الدراس ٧,١

 ٩ ...................................................مراجعة األدبيات: فصل الثانيال

 ٩ .........................................................المقدمة ١,٢

 ٩ ...............................اإلرشاد الزراعي وعالقته بالبيئة  ٢,٢

 ١٣ ....................................ةالمعرفة العامة بقضايا البيئ ٣,٢

 ١٣ ..........................................................مقدمة .١,٣,٢

 ١٤ ......................................ة االحتباس الحراريظاهر .٢,٣,٢

 ١٥ .........................رعة اجتثاثهاظاهرة تدهور الغابات وس .٣,٣,٢

 ١٦ .............................................ضية ثقب األزونق .٤,٣,٢

 ١٦ ..........................................إلثراء الغذائيظاهرة ا .٥,٣,٢

 ١٧ ......................................طار الحامضيةظاهرة األم .٦,٣,٢

 ١٨ ...........يئة الزراعيةلى البأضرار النشاطات غير الزراعية ع ٤,٢

 ١٨ ..........................................................مقدمة .١,٤,٢

 ١٨ ..........رات على البيئة الزراعيةأضرار التعدين وأعمال الكسا .٢,٤,٢



 ١٤٧

 ١٩ ...................الزحف العمراني وتأثيره على البيئة الزراعية .٣,٤,٢

 ٢٠ ...................مشكلة تلوث مياه األنهار بالملوثات الصناعية .٤,٤,٢

 ٢٠ ...............تلوث المياه الجوفية بالملوثات الصناعية والمنزلية .٥,٤,٢

 ٢٠ ....التلوث الهوائي باالنبعاثات الغازية وأثره على الغطاء النباتي .٦,٤,٢

 ٢١ ..........ئة والصحة العامةأضرار النشاطات الزراعية على البي ٥,٢

 ٢١ ..........................................................مقدمة .١,٥,٢

 ٢٣ ........أثر استخدام األسمدة الزراعية على البيئة والصحة العامة .٢,٥,٢

 ٢٥ .......أثر استخدام المبيدات الزراعية على البيئة والصحة العامة .٣,٥,٢

 على البيئة والصـحة     أثر استخدام المواد البالستيكية في الزراعة      .٤,٥,٢

 ..........................................................العامة

٢٩ 

دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفـاظ علـى المـوارد            ٦,٢

 ........................................................الطبيعية

٣٠ 

 ٣٠ .......................................مفهوم الزراعة المستدامة .١,٦,٢

 ٣٢ ..............................................المكافحة المتكاملة .٢,٦,٢

سياسات تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية ودوره في التنميـة           .٣,٦,٢

 .......................................................المستدامة

٣٤ 

ــؤثرة     .٤,٦,٢ ــل الم ــه ودوره والعوام ــوي، مفهوم ــوع الحي التن

 ...........................................................عليه

٣٥ 

بعض الممارسات الزراعية السـلبية علـى البيئـة والزراعـة            .٥,٦,٢

 .......................................................المستدامة

٣٦ 

 ٣٦ ...................حراثة وزراعة األراضي المنحدرة والهامشية ..٥,٦,٢1

عدم التقيد بفترة األمان والتركيـز المناسـب أثنـاء المعاملـة             .٢,٥,٦,٢

 .......................................................الكيميائية

٣٦ 

 ٣٧ ...................................... الزراعيةعدم إتباع الدورة .٣,٥,٦,٢

 ٣٨ ....................الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ٧,٢

 ٤١ .......................................ملخص الدراسات السابقة ٨,٢

 ٤٣ ..................................االستفادة من الدراسات السابقة ٩,٢

 ٤٣ .........................تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ١٠,٢



 ١٤٨

 
 ٤٤ ............................منهجية الدراسة: الفصل الثالث 

 ٤٤ .........................................................مقدمة  ١,٣

 ٤٤ .................................................منطقة الدراسة ٢,٣

 ٤٤ ..........................................مجتمع وعينة الدراسة ٣,٣

 ٤٦ ...................................................جمع البيانات ٤,٣

 ٤٨ ..................................................تحليل البيانات ٥,٣

 ٤٩ .........................................نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

 ٤٩ ........قياس المعرفة البيئية للمرشدين الزراعيين: الهدف األول    ١,٤

 ٤٩ ..............................محور المعرفة العامة بقضايا البيئة .١,١,٤

 ٥٢ .....ة على البيئة الزراعيةمحور أضرار النشاطات غير الزراعي .٢,١,٤

 ٥٣ ...محور أضرار النشاطات الزراعية على البيئة والصحة العامة .٣,١,٤

محور دور اإلرشاد في الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد          .٤,١,٤

 ........................................................الطبيعية

٥٧ 

 ٦٣ .........ئج المتعلقة بالهدف األول من الدراسةالخالصة من النتا .٥,١,٤

تحليل العالقة بين درجة المعرفة البيئية للمرشدين       : الهدف الثاني  ٢,٤

 .............الزراعيين والخصائص الديموغرافية والمهنية لديهم

٦٣ 

 ٦٣ ..................خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والمهنية .١,٢,٤

 ٦٤ .........................................................الجنس .١,١,٢,٤

 ٦٤ ..........................................................العمر .٢,١,٢,٤

 ٦٥ .....................................................جهة العمل .٣,١,٢,٤

 ٦٥ ............................................التخصص الزراعي .٤,١,٢,٤

 ٦٦ .................................................المؤهل العلمي .٥,١,٢,٤

 ٦٦ ....................................الخبرة في اإلرشاد الزراعي .٦,١,٢,٤

 ٦٧ ..........................................مجال العمل اإلرشادي .٧,١,٢,٤

 ٦٨ .................................المشاركة في الدورات التدريبية .٨,١,٢,٤

 ٦٩ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,١,٢,٤

تحليل العالقة بين الخصائص الديموغرافية والمهنية للمرشـدين         .٢,٢,٤

 .........................لديهمودرجة المعرفة البيئية  الزراعيين

٧٠ 

 ٧١ ..............................محور المعرفة العامة بقضايا البيئة .١,٢,٢,٤



 ١٤٩

 ٧٢ .........................................................الجنس .١,١,٢,٢,٤

 ٧٢ ..........................................................العمر .٢,١,٢,٢,٤

 ٧٣ ....................................................جهة العمل .٣,١,٢,٢,٤

 ٧٤ ............................................التخصص الزراعي .٤,١,٢,٢,٤

 ٧٥ .................................................المؤهل العلمي .٥,١,٢,٢,٤

 ٧٦ ....................................برة في اإلرشاد الزراعيالخ .٦,١,٢,٢,٤

 ٧٧ ..........................................مجال العمل اإلرشادي .٧,١,٢,٢,٤

 ٧٨ .................................المشاركة في الدورات التدريبية .٨,١,٢,٢,٤

 ٨٠ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,١,٢,٢,٤

 ٨٠ ..............اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية .١,٩,١,٢,٢,٤

 ٨٠ ......................اعتبار االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية .٢,٩,١,٢,٢,٤

 ٨١ ..............ئةخالصة النتائج لمحور المعرفة العامة بقضايا البي .١٠,١,٢,٢,٤

محور المعرفة بأضرار النشاطات غير الزراعية علـى البيئـة           .٢,٢,٢,٤

 .......................................................الزراعية

٨١ 

 ٨١ .........................................................الجنس ١,٢,٢,٢,٤

 ٨٢ ..........................................................العمر .٢,٢,٢,٢,٤

 ٨٣ .....................................................جهة العمل .٣,٢,٢,٢,٤

 ٨٤ ............................................التخصص الزراعي .٤,٢,٢,٢,٤

 ٨٥ .................................................المؤهل العلمي .٥,٢,٢,٢,٤

 ٨٥ ....................................الخبرة في اإلرشاد الزراعي .٦,٢,٢,٢,٤

 ٨٦ ..........................................مجال العمل اإلرشادي .٧,٢,٢,٢,٤

 ٨٨ ....................................المشاركة بالدورات التدريبية .٨,٢,٢,٢,٤

 ٨٩ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,٢,٢,٢,٤

 ٨٩ .............. للمعلومات البيئيةاعتبار الدراسة الجامعية كمصدر .١,٩,٢,٢,٢,٤

 ٩٠ :.....................ات البيئيةاعتبار اإلنترنت كمصدر للمعلوم .٢,٩,٢,٢,٢,٤

١٠,٢,٢,٢,٤.  

 

ة النتائج لمحور أضرار النشاطات غير الزراعيـة علـى          خالص

 .................................................البيئة الزراعية

٩٠ 

 ٩١ ..ى البيئة والصحة والعامةمحور أضرار النشاطات الزراعية عل .٣,٢,٢,٤

 ٩١ .........................................................الجنس .١,٣,٢,٢,٤

 ٩٢ ..........................................................العمر .٢,٣,٢,٢,٤



 ١٥٠

 ٩٢ .....................................................جهة العمل .٣,٣,٢,٢,٤

 ٩٣ ............................................التخصص الزراعي .٤,٣,٢,٢,٤

 ٩٤ .................................................ل العلميالمؤه .٥,٣,٢,٢,٤

 ٩٥ ....................................الخبرة في اإلرشاد الزراعي .٦,٣,٢,٢,٤

 ٩٥ ..........................................مجال العمل اإلرشادي .٧,٣,٢,٢,٤

 ٩٦ ....................................المشاركة بالدورات التدريبية .٨,٣,٢,٢,٤

 ٩٧ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,٣,٢,٢,٤

 ٩٧ ............. التدريبية كمصدر للمعلومات البيئيةتاعتبار الدورا .١,٩,٣,٢,٢,٤

١٠,٣,٢,٢,٤. 

 

 البيئـة   خالصة النتائج لمحور أضرار النشاطات الزراعية على      

 .................................................والصحة العامة

٩٨ 

محور دور اإلرشاد الزراعي في الزراعة المسـتدامة والحفـاظ           .٤,٢,٢,٤

 ..........................................على  الموارد الطبيعية

٩٨ 

 ٩٩ .........................................................الجنس .١,٤,٢,٢,٤

 ٩٩ ..........................................................العمر .٢,٤,٢,٢,٤

 ١٠٠ .....................................................جهة العمل .٣,٤,٢,٢,٤

 ١٠١ ............................................التخصص الزراعي .٤,٤,٢,٢,٤

 ١٠٢ .................................................المؤهل العلمي .٥,٤,٢,٢,٤

 ١٠٢ ....................................الخبرة في اإلرشاد الزراعي .٦,٤,٢,٢,٤

 ١٠٣ ..........................................مجال العمل اإلرشادي .٧,٤,٢,٢,٤

 ١٠٤ ....................................ركة بالدورات التدريبيةالمشا .٨,٤,٢,٢,٤

 ١٠٥ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,٤,٢,٢,٤

 ١٠٥ ......................اعتبار االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية .١,٩,٤,٢,٢,٤

 ١٠٦ ............فزيون كمصدر للمعلومات البيئية والتلةاعتبار اإلذاع .٢,٩,٤,٢,٢,٤

 ١٠٧ ..............اعتبار الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية .٣,٩,٤,٢,٢,٤

خالصة النتائج لمحور دور اإلرشاد فـي الزراعـة المسـتدامة            .١٠,٤,٢,٢,٤

 ..................................والحفاظ على الموارد الطبيعية

١٠٧ 

 ١٠٨ ........................................محور المعرفة اإلجمالية .٥,٢,٢,٤

 ١٠٨ .........................................................الجنس .١,٥,٢,٢,٤

 ١٠٩ ..........................................................العمر .٢,٥,٢,٢,٤

 ١١٠ .....................................................لعملجهة ا .٣,٥,٢,٢,٤



 ١٥١

 ١١١ ............................................التخصص الزراعي .٤,٥,٢,٢,٤

 ١١٢ .................................................المؤهل العلمي .٥,٥,٢,٢,٤

 ١١٣ ....................................الخبرة في اإلرشاد الزراعي .٦,٥,٢,٢,٤

 ١١٣ ......................................... مجال العمل اإلرشادي .٧,٥,٢,٢,٤

 ١١٥ .................................المشاركة في الدورات التدريبية .٨,٥,٢,٢,٤

 ١١٦ .......................................مصادر المعلومات البيئية .٩,٥,٢,٢,٤

 ١١٧ .....................الدراسة الجامعية كمصدر للمعلومات البيئية .١,٩,٥,٢,٢,٤

 ١١٧ .............................االنترنت كمصدر للمعلومات البيئية .٢,٩,٥,٢,٢,٤

 ١١٨ ....................الدورات التدريبية كمصدر للمعلومات البيئية .٣,٩,٥,٢,٢,٤

 ١١٩ ........................خالصة النتائج لمحور المعرفة اإلجمالية .١٠,٥,٢,٢,٤

 ١١٩  .........متعلقة بالهدف الثاني من الدراسةالخالصة من النتائج ال .٦,٢,٢,٤

 ١٢١ ........................................االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس

 ١٢١ ....................................................االستنتاجات ١,٥

 ١٢١ ..............................االستنتاجات المتعلقة بالهدف األول .١,١,٥

 ١٢١ ............................. بالهدف الثانيةاالستنتاجات المتعلق .٢,١,٥

 ١٢٢ ......................................................التوصيات ٢,٥

 ١٢٤ ........................................................المراجع ٦

 ١٢٤ ................................................المراجع العربية ١,٦

 ١٢٧ ...............................................المراجع األجنبية ٢,٦

 ١٢٨ ........................................................المالحق 

 ١٣٨ .......................................................الفهارس 

 ١٣٨ ................................................فهرس الجداول 

 ١٤٥ ................................................فهرس المالحق 

 ١٤٦ ..............................................فهرس المحتويات 

 

 


