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مستوى معارف الموظفین الزراعیین العاملین في سایلوات وزارة التجارة في محافظة صالح الدین 
  وعالقتھا ببعض العوامل

  سم                       علي احمد غضیب                    ماجد خلیل علي                             محمود حدیس جا   
  كلیة الزراعة| جامعة تكریت                                           

  قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي                                         
  

  الخالصة
اسccتھدف البحccث تحدیccد مسccتوى معccارف المccوظفین الccزراعیین العccاملین فccي سccایلوات وزارة          

فحccص ، سccحب النمccاذج   المتمثلccة فccي الفنیccة أعمccالھممجccاالت  التجccارة فccي محافظccة صccالح الccدین فccي
 .ین وبعض العوامcل الخاصcة بھcمالحبوب والمكافحة وإیجاد عالقة االرتباط بین مستوى معارف الموظف

اختیرت محافظة صالح الدین منطقة ألجراء البحث، شcمل البحcث جمیcع المcوظفین الcزراعیین العcاملین 
موظفccا زراعیccا، أسccتخدم  ٤٥فccي محافظccة صccالح الccدین والبccالغ عccددھم التجccارة  فccي سccایلوات وزارة

خلcص البحcث الcى أن مسcتوى . االستبیان أداة لجمع البیانات مcن المبحcوثین وبطریقcة المقابلcة الشخصcیة
الفنیcة، كمcا أظھcرت النتcائج وجcود عالقcة  أعمcالھممتوسcطا فcي مجcاالت   معارف الموظفین الcزراعیین

 اآلتیcةبین مستوى معارف المcوظفین المبحcوثین والعوامcل ) ٠.٠١( احتمال مستوىارتباط معنویة على 
الرغبcة فcي  اآلتیcةوالعوامcل ) ٠.٠٥(وعلcى مسcتوى احتمcال  المستوى التعلیمcي واالختصcاص، الجنس 

العمل وعدد الدورات  في حین كانت العالقة غیر معنویة بین مستوى المعcارف وكcل مcن  العمcر وعcدد 
بإقامة دورات تدریبیة للموظفین الزراعیین ضcمن محافظcة صcالح الcدین  یوصي البحث . سنوات العمل

  . ١لھماعمأوإجراء بحوث مكملة لبیان مدى الحاجات التدریبیة للموظفین في مجاالت 
  

  المقدمة 
ا لعبت الحبوب منذ تحول اإلنسان من حیاة الصید والتنقل إلcى حیcاة االسcتقرار وبنcاء المcدن دور         

حاسما في حیاة المجتمعات حیث بدأ اإلنسان یفكcر فcي خcزن قوتcھ علcى مcدار السcنة وأول طریقcة خcزن 
قccال (فccي قولccھ تعccالى ) ع ( للحبccوب للمccدى البعیccد ذكccرت  فccي القccرtن الكccریم فccي عھccد نبccي هللا یوسccف 

الحبcوب اآلن وأصcبحت ). تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فcذروه فcي سcنبلھ إال قلcیال ممcا تcأكلون  
تتحكم بمصائر الشعوب وسیاسات الدول مما حدا بالدول إلى بنcاء السcایلوات الحدیثcة للحفcاظ علcى قcوت 

ة الغcذائي، وممcا ال شcك فیcھ إن الثcور بcاألمنالسیاسcي  األمcنارتcبط  ذأشعبھا وحریة قرارھcا السیاسcي، 
ة فccي جمیccع مجccاالت الحیccاة فccي أحccداث تغیccرات ھائلccة وسccریع تسccببالمعرفیccة التccي یعیشccھا الجمیccع ت

میccة ولمواجھccة متطلبccات تلccك التغیccرات  فccان علccى المؤسسccات إعccادة النظccر بفلسccفتھا ومناھجھccا التعلی
وعلى الرغم من التطور الھائcل علcى مسcتوى التجربcة العملیcة واالنجcازات العلمیcة )  ٢٠٠٢ ، مجھول(

شcمس ( نیات الحدیثة وأسلوب التعامcل معھcا  والتقنیة الحدیثة فأن معرفتنا ما زالت معرفة متواضعة للتق
المسcتفیدة مcن تقنیcات العصcر الحcدیث االسcتمرار فcي  مما یتطلب من جمیcع المؤسسcات) ٢٠٠١ ،الدین 

الطالع على كل ما ھو جدید في مجcال عمcل كcل مcنھم لالسcتفادة مcن او دریب موظفیھا لزیادة معارفھمت
اقتصادیة وتكنولوجیة متجcددة ضcروریة لتكcوین  -ة اجتماعیة، والتدریب ھو عملیتلك التقنیات بكل كفاءة

سلوكیات جدیدة أو تعدیل سلوكیات قائمة لدى المتدرب لزیادة كفاءتھ األدائیة ویتم ذلك من خالل مواقcف 
وتعتبccر الحبccوب مccن أھccم  .)٢٠٠٤، الطنccوبي(تدریبیccة منظمccة ترتكccز علccى المشccاركة الذاتیccة للمتccدرب 

م لكcل مcن اإلنسcان والحیcوان، ونظcرا ألھمیتھcا علcى حیcاة شcعبنا فcي ھcذه الفتcرة مصادر الغذاء في العcال
العصccیبة فccأن الحفccاظ علیھccا وحمایتھccا تعتبccر مccن أھccم العناصccر التccي یجccب مراعاتھccا للحفccاظ علccى ھccذا 

النوعیة ذات نسبة شcوائب  بأحسن ظروف الخزن مما یتطلب قبول الحموالت الجیدة يالستراتیج نالخزی
ویcتم ذلcك باالعتمcاد علcى نتcائج التحلیcل التcي یجریھcا ) ٢٠٠٩،  مجھcول(كحد أقصى %٣حدودمقبولة ب

العاملون في المختبر، علما أن دقة نتcائج تحلیcل النمcوذج المسcحوب ال تعتمcد علcى دقcة التحلیcل فقcط بcل 
تعتمcد وبشcكل أساسccي علcى أسcلوب ودقccة سcحب النمccوذج، وأن النمcوذج المسcحوب بشccكل غیcر صccحیح 

ccذلكعلمیccالیة وأن لccاحنة أو اإلرسccنفس الشccة لccة علمیccحوب بطریقccوذج المسccن النمccھ عccف نتائجccا تختل 

                                                 
 ٢٠١١ / ٥/  ٩وقبولھ  ٩/٣/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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كمیcة  -أ:مردودات سلبیة كبیرة ومن أھم النقاط التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند سcحب النمcوذج ھcي
  ،)لم تذكر السنة:جواد وخالد(نوع التحلیل المطلوب -جدرجة تجانس اإلرسالیة  -اإلرسالیة، ب

ساعة من أخذھا وبطریقة تضمن سالمة وصcولھا  ٤٨ویجب أن ترسل النماذج بالسرعة الممكنة وخالل 
تجنبھccا تغیccرات الرطوبcccة  -٢ .وضccع كافccة المعلومcccات علیھccا -١الccى المختبccر وذلccك بأتبccاع مcccا یلccي 

وعلcى . حفcظ النمcاذج للمcدة القانونیcة المقcررة -٤ .تجنب أصcابتھا بالحشcرات والقcوارض -٣ .والحرارة
التcي تصcیبھا وسcبل ) tفات المخcازن والقcوارض(العاملین القیام بالفحص الدوري للحبوب لتحدید اآلفات 

ونccة مكافحتھccا باسccتخدام المبیccدات والطریقccة المالئمccة لccذلك بھccدف المحافظccة علccى نوعیccة الحبccوب المخز
: األولccى) ٢٠٠٩:مجھccول(طccریقتین لمكافحccة القccوارض یccث توجccدح والحccد مccن األضccرار االقتصccادیة

تحصccین المواقccع واألبنیccة عccن طریccق سccد الفتحccات  -١الوقائیccة والتccي تھccدف الccى / اإلصccحاح البیئccي
 .والشقوق في األبنیة وجدران المواقع وأحكام غلق المخازن ووضcع المشcبك الحدیcدي علcى كافcة النوافcذ

ة تھویة الخزین بصورة مستمرة مراعا -٣.النظافة المستمرة برفع النفایات واألكیاس والعلب الفارغة -٢
تنضید الخزین في المخازن بشكل جید من حیcث الطcول وبتشغیل مفرغات الھواء وفتح أبواب المخازن، 

أما الطریقة الثانیة فھي المكافحة المیدانیة والتcي  .واالرتفاع لیسمح بمرور العاملین بسھولة بین األكداس
ل والصcید الحcي واالتcرارات الالصcقة واسcتحداث األصcوات الطریقة المیكانیكیcة كمصcائد القتc -أ: تشمل

الطریقccة  -ب .التccي تسccبب السccكتة القلبیccة أو الدماغیccة لھccذه الحیوانccات) Ultra sounds(المزعجccة 
المتccوفرة  السccامة الكیماویccة وھccي األكثccر شccیوعا واسccتخداما فccي العccالم وعلccى ضccوء المccواد والطعccوم

فccي أدارة السccایلوات  ظفین الccزراعیینأن نجccاح المccو. یccدات الصccلبةالمب -٢ .ات السccامةالغccاز -١:وتشccمل
علccى األسccس السccلیمة یتطلccب درجccة عالیccة مccن المھccارة والكفccاءة المھنیccة واإلداریccة كضccرورة للتفاعccل 
االیجابي أثناء إدارتھا وھذه العملیة تتوقف على مcدى تأھیcل العcاملین فcي ھcذه السcایلوات، وذلcك یتطلcب 

معارفھم بطرق علمیة تؤھلھم للقیام بواجباتھم على أكمل وجcھ، وھcذا مcا دفcع البcاحثین  االرتقاء بمستوى
الى أجراء ھذه الدراسة للوقوف على مستوى معارف الموظفین الزراعیین العاملین فcي سcایلوات وزارة 

  .التجارة في محافظة صالح الدین، وتحدیدا یھدف البحث الى اإلجابة على التساؤل األتي
مستوى معارف الموظفین الزراعیین العاملین في السایلوات وزارة التجارة في محافظcة صcالح  ما – ١

  المكافحة  -فحص الحبوب، ج  -سحب النماذج، ب  -ا: اآلتیة لھم الفنیةاعمأ مجاالتن في الدی
  -:یھدف البحث الى الذ
رة في محافظة صcالح تجاسایلوات وزارة اللموظفین الزراعیین العاملین في تحدید مستوى معارف ا -١

  )المكافحة  -فحص الحبوب،  ج -سحب النماذج، ب -ا:( اآلتیة لھم الفنیةاعمأ مجاالتالدین لعموم 
تحدید مستوى معارف الموظفین الزراعیین العاملین في سایلوات وزارة التجارة في محافظة صcالح  -٢

  .الدین في كل مجال من المجاالت المذكورة في الھدف األول
المذكورة فcي لھم الفنیة اعمأالتعرف على عالقة االرتباط بین مستوى معارف الموظفین في مجاالت  -٣

عccدد ،االختصccاص،المسccتوى التعلیمccي ،الجccنس،العمccر(وبعccض العوامccل المسccتقلة اآلتیccة  األولالھccدف 
  -:وذلك من خالل الفرضیات اآلتیة ).عدد الدورات و الرغبة في العمل،سنوات العمل 

  .وجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف و عمره ال ت -١
  .ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف و جنسھ  -٢
  . ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف ومستواه التعلیمي  -٣
  . ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف و اختصاصھ -٤
  .ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف و عدد سنوات عملھ  -٥
  .ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف وعدد الدورات التي دخلھا  -٦
  .ال توجد عالقة ارتباط معنویة بین مستوى معارف الموظف و رغبتھ بالعمل  -٧

    -: التعریفات اإلجرائیة
١- ccاذج سccف: حب النمccا الموظccوم بھccي یقccة التccي العملیccاطق ھccن منccة مccة بدقccة للحمولccة ممثلccذ عینccألخ

  . )فل أو مكیسة ( محددة باستخدام اآلالت المناسبة لكل حمولة سواء كانت الحمولة 
ئب والرطوبcة ھي العملیات التcي یجریھcا الموظcف داخcل المختبcر لبیcان نسcبة الشcوا:فحص الحبوب  -٢

  .في العینة والوزن النوعي للحبة  
  .كمیة المواد الغذائیة المخزونة في الحبة نسبة إلى طولھا وقطرھا : الوزن النوعي للحبة  - ٣
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ویقصccد بھccا اسccتخدام المبیccدات الكیماویccة بccالتركیز والتوقیccت المناسccبین بھccدف مكافحccة : المكافحccة  -٤
  .ب في السایلوات القوارض والحشرات التي تصیب الحبو

  .یمثل القسم الذي تخرج منھ الموظف في كلیة الزراعة : االختصاص -٥
  . .عدد سنوات عمل الموظف في السایلوات خالل خدمتھ الوظیفیة: عدد سنوات العمل  -٦
فحcص الحبcوب ،  سcحب النمcاذج (ھو عدد الدورات التي دخلھcا الموظcف فcي مجcال :عدد الدورات  -٧

  ) .والمكافحة
  

  مواد البحث وطرائقھ
شمل البحث جمیع الموظفین الزراعیین العاملین في سایلوات وبناكر وزارة التجارة في  :مجتمع البحث 

سایلوات موزعcة علcى أقضcیة    ٦  موظفا زراعیا یعملون في  ٤٥محافظة صالح الدین والبالغ عددھم 
  ). ١( جدول الفي  وكما موضحالمحافظة، 

          
   لوات وعدد الموظفین العاملین فیھامواقع السای: ) ١(جدول                          

  عدد الموظفین موقع السایلو ت
  ٨ قضاء تكریت ١
  ١٤ قضاء الشرقاط ٢
  ٦ قضاء البیجي ٣
  ٣ قضاء سامراء ٤
  ٣ قضاء الدور ٥
  ١١ قضاء الطوز ٦

 ٤٥ المجموع
  

ة العامcة لتجcارة الحبccوب الشcرك \رات وزارة التجccارة بعccد االطcالع علcى نشc -: اس炳تمارة جم炳ع البیان炳ات
صممت استمارة استبیان كأداة لجمع البیانcات مcن المcوظفین  الخاصة بطرق خزن الحبوب في السایلوات

وتضcمنت االسcتمارة قسcمین، شcمل القسcم األول منھcا ون فcي السcایلوات الزراعیین المبحوثین الذین یعمل
بcالموظفین الcزراعیین المcذكورة فcي الھcدف الثالcث،  المتعلقcة لمسcتقلةالعوامcل ااألسcئلة عcن  على بعcض

وتضccمن القسccم الثccاني منھccا أسccئلة تتعلccق بقیccاس مسccتوى معccارف المccوظفین الccزراعیین العccاملین فccي 
  .سایلوات وزارة التجارة في محافظة صالح الدین وحسب المجاالت المذكورة في الھدف األول

 ثccالث فقccرة توزعccت علccى ٢٤ء الثccاني مccن االسccتمارة فقccد تضccمن المقیccاس وفیمccا یتعلccق بccالجز         
  ٦و  ، منھا عن أمcاكن سcحب النمcاذج   ٣فقرات    ٩مجال سحب النماذج وتضمن   – ١: مجاالت ھي

مجcال فحcص  – ٢منھا عن طریقة سحب النماذج ونوعیة اآلالت المسcتخدمة لكcل نcوع مcن الحمcوالت، 
معرفة الموظف لواجباتھ في مجال فحص الحبcوب فcي المختبcر وكیفیcة  فقرات حول ٨ الحبوب وتضمن

  ٥منھccا عccن مكافحccة القccوارض و   ٢ فقccرات  ٧مجccال المكافحccة وتضccمن   – ٣التعامccل مccع النمccوذج 
فقccرات عccن مكافحccة tفccات المخccازن، تccم تحدیccد المجccاالت وفقراتھccا باالعتمccاد علccى الكراسccات الرسccمیة 

بات الموظفین الزراعیین العاملین في سایلوات وزارة التجارة فcي محافظcة والمحاضرات التي تحدد واج
  . صالح الدین وأسلوب تنفیذ تلك الواجبات

 أعطیت درجة واحcدة للموظcف الcذي یعcرف وقد تھاابعد تحدید المجاالت وفقر :قیاس مستوى المعارف
لفقcرة، وبمcا ل الصcحیحة بcةاإلجا الفقرة بشكل صحیح وصفر درجة للموظف الذي ال یعرف اإلجابة على

تم تقسcیم . درجة ٢٤أن یحصل علیھا الموظف ھي  فقرة فأن أعلى درجة ممكن ٢٤أن عدد الفقرات ھو 
  .)٢(جدولالما مبین في المقیاس الى ثالث فئات وك

  
  
  

  م فئات المقیاسییبین تقس:  )٢ (جدول 
 مستوى الفئات الفئات ت
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 ضعیف ٨  - ١ ١
 متوسط ١٦ - ٩ ٢
 جید ٢٤- ١٧ ٣

  
لغرض الحصcول علcى قcیم رقمیcة معبcرة عcن متغیcرات البحcث السcتخدامھا : قیاس المتغیرات المستقلة

  :في التحلیل اإلحصائي فقد خصصت القیم اآلتیة 
  .درجة واحدة لكل سنة : العمر  – ١
  .  ٢ذكر  ، ١أنثى  .اعطي القیم الرمزیة :الجنس  – ٢
  ،   ٣ كلیة،   ٢معھد  ،   ١إعدادیة  لرمزیةاعطي القیم ا :المستوى التعلیمي  – ٣
المحاصیل الحقلیة والصcناعات الغذائیcة ، م الوقایة اقس أ خریج اعطي القیم الرمزیة  :االختصاص  – ٤
  . ١غیر ذلك . ٢
  .درجة واحدة لكل سنة : عدد سنوات العمل  – ٥
  .درجة واحدة لكل دورة : عدد الدورات  – ٦
  .١ال ارغب  ،   ٢أرغب   القیم الرمزیة  تطیاع :الرغبة بالعمل   - ٧

  :ق اإلحصائیة اآلتیةائللوصول إلى نتائج البحث المرجوة استخدمت الطر : الوسائل اإلحصائیة
 Personالنسب المئویة، التكرارات، المدى،المتوسcط الحسcابي، االنحcراف المعیcاري، االرتبcاط البسcیط 

  spermanومعامل ارتباط الرتب 
  

  والمناقشةالنتائج 
تحدید مسcتوى معcارف المcوظفین الcزراعیین العcاملین فcي السcایلوات وزارة التجcارة فcي : الھدف األول 

  .لھم الفنیةاعمأمحافظة صالح الدین لعموم مجاالت 
  ccتوى معccات مسccت درجccایلوات وزارة اتراوحccي سccاملین فccوثین العccزراعیین المبحccوظفین الccرف الم

وأن  ، ١.٥قیاسcي  وانحcراف ١٥.٣١وبمتوسط مقداره  ٢٢-٧ن ما بین  الدیالتجارة في محافظة صالح 
عccارف تلیھccا فئccة منخفضccة ممccن المبحccوثین یقعccون ضccمن الفئccة الثانیccة متوسccطة ال %٥٥.٦ نسccبة أعلccى

  )٣(جدول ال، كما موضح في %٢٩المعارف وبنسبة 
  

  .  في عموم المجاالت ونسب المبحوثین حسب فئات مستوى المعرفة أعدادتوزیع  یبن :)٣(جدول     
 النسبة المئویة العدد الفئات

١٣.٣ ٦ ٨-١ 
٥٥.٦ ٢٥ ١٦-٩ 
٣١.١ ١٤ ٢٤-١٧ 

 %١٠٠ ٤٥ المجموع
  

اعیین المبحccوثین یوصcccف بأنcccھ أن مسcccتوى معcccارف المccوظفین الcccزر )٣(جccدول الیتضccح مcccن          
تفسcر ھcذه النتیجcة الcى اقتصcار وربما  وا ضمن الفئة الثانیةأذ أن أكثر من نصف المبحوثین كان متوسط،

 محcدودة فcيو عالیcة فcي مجcال معcین وظفین مما جعcل معcارفھمبعض األعمال على عدد محدود من الم
عcدم ممارسcة عcاملین tخcرین لcبعض المجcاالت ممcا أدى الcى ضcعف خبcراتھم  بسبب أو ىمجاالت أخر

  .النسوةنصر عحاق بالدورات التدریبیة وخصوصا عدم االلت ، أوفیھا
تحدیccد مسccتوى معccارف المccوظفین الccزراعیین العccاملین فccي سccایلوات وزارة التجccارة فccي : لھ炳炳دف الث炳炳انيا

  .لھم الفنیةاعمأمحافظة صالح الدین في كل مجال من مجاالت 
تراوحcت درجcات معcارف المcوظفین الcزراعیین المبحcوثین فcي مجcال  _:مجال سحب النمcاذج -١

، وأن ١.٨درجcة وانحcراف قیاسcي ٥.٩٧ره  درجcة وبمتوسcط مقcدا ٩-٤سحب النمcاذج مcابین 
مccن المبحccوثین كccانوا ضccمن فئccة مسccتوى المعccارف المرتفccع تلیھccا فئccة % ٥١.١١أعلccى نسccبة 

  %.٣١.١١مستوى المعارف المتوسط وبنسبة 
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 ٥

ي مجcال فحcص تراوحت درجات معارف الموظفین الcزراعیین المبحcوثین فc _:فحص الحبوب -٢
، وأن أعلccى ١.٧درجccة وانحccراف قیاسccي   ٥.٢درجccة وبمتوسccط مقccداره  ٨-٣الحبccوب مccابین 

من المبحوثین كانوا ضمن فئة مستوى المعcارف المcنخفض تلیھcا فئcة مسcتوى % ٤٢.٢٢نسبة 
  %.٣١.١١المعارف المتوسط وبنسبة 

 المكافحccةمجccال تراوحccت درجccات معccارف المccوظفین الccزراعیین المبحccوثین فccي  _:المكافحccة -٣
وأن أعلccى نسccبة  ١.٤درجccة وانحccراف قیاسccي   ٤.٥٣درجccة وبمتوسccط مقccداره   ٧-٢مccابین 
مccن المبحccوثین كccانوا ضccمن فئccة مسccتوى المعccارف المتوسccط تلیھccا فئccة مسccتوى % ٥٣.٣٣

  ).٤(جدولال، كما موضح في %٢٦.٦٧المعارف المرتفع وبنسبة 
          

  .لھم الفنیةاعمأمجاالت ونسب المبحوثین في كل مجال من  ادتوزیع أعد نییب: ) ٤(جدول         

  
أن مستوى معارف الموظفین المبحوثین في مجال سحب النماذج یوصف  )٤ ( جدولالیتضح من        

تفع وقد یعزى ذلك الى أن معظم المبحوثین ھم من الذكور القادرین علcى أجcراء العملیcة بسcھولة بأنھ مر
بینمcا فcي مجcال فحcص الحبcوب فcان مسcتوى معcارف المcوظفین . مما زاد من خبرتھم فcي ھcذا المجcال 

الccى عccدم ممارسccة ھccذه العملیccة مccن قبccل جمیccع  ذلccك المبحccوثین یوصccف بأنccھ منخفضccا وقccد یعccود سccبب
ccى مالعccارھا علccایلوات  واقتصccي السccخاص،املین فccن األشccدودة مccة محccتوى  جموعccان مسccین كccي حccف

معارف الموظفین متوسطا فcي مجcال المكافحcة وقcد یعcزى ذلcك الcى أن عملیcة المكافحcة تتطلcب معرفcة 
أو ضcccعف االھتمcccام بالcccدورات التدریبیcccة أو قلcccة  اسcccتخدامھا مواعیcccد وتوقیتcccاتو بالمبیcccدات وتركیزھcccا

  . ركین فیھاالمشا
لھم اعمcأإیجاد عالقة االرتبcاط  بcین مسcتوى معcارف المcوظفین المبحcوثین فcي مجcاالت : الھدف الثالث 

  . العوامل المستقلة المتعلقة بھم بعضو) فحص الحبوب، والمكافحة ، سحب النماذج   : (الفنیة وھي
سccنھ وأن أكثccر المccوظفین   ٦٠- ٣٤أظھccرت النتccائج إن أعمccار المبحccوثین انحصccرت بccین   -:العم炳炳ر -١

فیمcا تمثلcت الفئcة الثانیcة بcالقیم   % ٦٤.٤٤سنھ حیث بلغت نسcبتھم   ٤٢ -٣٤یقعون ضمن الفئة األولى  
، وإلیجاد العالقة بین مسcتوى %٦.٦٧تمثل  ٦٠ - ٥٢وكانت قیم الفئة الثالثة% ٢٨.٨٩تمثل  ٥١ - ٤٣

 ٠.٠٣وكانcت قیمتcھ   personمcل ارتبcاطمعcارف المcوظفین الcزراعیین المبحcوثین والعمcر أسcتخدم معا
 tوالتي تcدل علcى وجcود عالقcة موجبcة بcین المتغیcرین، وللتعcرف علcى معنویcة العالقcة اسcتخدم اختبcار 

لcذلك تقبcل فرضcیة البحcث التcي تcنص علcى عcدم  ٠.٠٥ على مستوى احتمال ووجدت أنھا غیر معنویة 
العمcر لcیس بعcائق  إنو العمcر وھcذا یعنcي  وجود عالقة ارتباط معنویcة بcین مسcتوى معcارف المcوظفین

  . كون دافعا للتعلم وزیادة المعارفأمام من یرغب بالتعلم وزیادة معارفھ كما ال ی
وإلیجcاد %  ٦٦.٦٧بینت النتائج إن ثلثي المبحوثین ھم مcن الcذكور حیcث شcكلت نسcبتھم  -:لجنسأ  -٢

 sperman والجنس استخدم معامcل ارتبcاطالعالقة بین مستوى معارف الموظفین الزراعیین المبحوثین 
والتي تدل على وجود عالقة موجبة بین المتغیرین، وللتعرف على معنویة العالقcة ٠.٧٤لذي بلغت قیمتھ
لذلك ترفض فرضcیة البحcث التcي تcنص علcى  ٠.٠١ووجدت أنھا معنویة على مستوى  tاستخدم اختیار 

 النسبة المئویة العدد الفئات المجاالت ت
  
١ 

  
 سحب النماذج

 ١٧.٧٨ ٨ ٥- ٤األولى 
 ٣١.١١ ١٤  ٧-٦الثانیة
 ٥١.١١ ٢٣  ٩-٨الثالثة 

 ١٠٠ ٤٥ المجموع
  
٢ 

  
 فحص الحبوب

 ٤٢.٢٢ ١٩  ٤ – ٣األولى 
 ٣١.١١ ١٤  ٦- ٥الثانیة 
 ٢٦.٦٧ ١٢  ٨ -٧الثالثة  

 ١٠٠ ٤٥ المجموع
  
٣ 

  
 المكافحة

 ٢٠.٠٠ ٩  ٣ - ٢األولى 
 ٥٣.٣٣ ٢٤  ٥ – ٤الثانیة  
 ٢٦.٦٧ ١٢  ٧ – ٦الثالثة  

 ١٠٠ ٤٥ المجموع
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ھذا یعني أن للرجcال بعcض الخصcائص التcي تمكcنھم عدم  وجود عالقة ارتباط معنویة بین المتغیرین، و
  .   من زیادة معارفھم في مجالت العمل التي یمارسونھا الن ممارستھا قد ترتبط بقابلیة الفرد الجسدیة

فقط حیث تcم تقسcیمھم  جمیع المبحوثین من خریجي اإلعدادیة والكلیة أن ظھر -:المستوى التعلیمي  -٣
 ٦٩ نسcبة مcن مجتمcع البحcث فیمcا كانcت%  ٣١دادیcة وقcد كانcت نسcبتھم إلى فئتین األولى خریجي اإلع

 من خریجي الكلیات، وإلیجاد العالقة بین مستوى معارف الموظفین الزراعیین المبحcوثین والمسcتوى%
والتي تدل على وجود عالقcة موجبcة  ٠.٤١الذي بلغت قیمتھ  spermanالتعلیمي استخدم معامل ارتباط 

 ووجccدت أنھccا معنویccة علccى مسccتوى tتعccرف علccى معنویccة العالقccة اسccتخدم اختیccار بccین المتغیccرین، ولل
وجcود عالقcة ارتبcاط المتغیcرین، وھcذا  عcدملذلك ترفض فرضیة البحث التي تcنص علcى  ٠.٠١ احتمال

یعني إن المستوى العلمي العالي للفcرد یسcھل علیcھ فھcم التقنیcات والمعلومcات الضcروریة النجcاز واجبcھ 
  .بأكمل صورة 

تم توزیع المبحوثین إلى فئتین تمثل الفئة األولى خریجي الكلیcات مcن أقسcام   الوقایcة  - :االختصاص -٤
، وإلیجccاد العالقccة بccین %٧٠المحاصccیل الحقلیccة والصccناعات الغذائیccة  وقccد شccكلت نسccبتھم أكثccر مccن . 

ذي الsperman c مستوى معارف الموظفین الزراعیین المبحوثین واالختصcاص اسcتخدم معامcل ارتبcاط
والتي تcدل علcى وجcود عالقcة موجبcة بcین المتغیcرین وللتعcرف علcى معنویcة العالقcة  ٠.٧١ بلغت قیمتھ

لذلك ترفض فرضcیة البحcث التcي تcنص علcى  ٠.٠١ووجدت أنھا معنویة على مستوى  tاستخدم اختیار 
تعلcیم  اصcل علcىالمبحcوث المتخصcص والح عدم  وجcود عالقcة ارتبcاط بcین المتغیcرین، وھcذا یعنcي أن

، وتتفcق ھcذه النتیجcة مcع مcا توصcل یمتلك معلومات ودرایة كاملة في مجال عملھ الذي یمارسcھ أكادیمي
بcین االختصcاص  ٠.٠١ احتمcالحیث وجد عالقة معنویة على مستوى ) ٢٠٠٩(وtخرون الحمداني  ألیھ

  .الصحیحة ألقامتھا باألسس اإلرشادیةومستوى معرفة مدیري المزارع 
أظھرت نتائج البحcث إن عcدد سcنوات عمcل المcوظفین الcزراعیین انحصcرت  - :سنوات العمل  عدد -٥

-١٠والفئcة الثانیcة مcابین  ٩-٣سنھ تم توزیعھم إلى ثالثة فئات تمثل  الفئة األولcى القcیم مcابین ٢٤-٣بین 
ثین حیccث ومثلccت الفئcة األولcى أكثccر مcن نصccف المبحcو ٢٤-١٧بینمcا قcیم الفئccة الثالثcة وقعccت مcابین  ١٦

مcccن مجمcccوع المبحcccوثین، وإلیجcccاد العالقcccة بcccین مسcccتوى معcccارف المcccوظفین % ٥٥.٥٦شcccكلت نسcccبة 
 ٠.٠٩الccذي بلغccت قیمتccھ  person وات العمccل اسccتخدم معامccل ارتبccاطالccزراعیین المبحccوثین وعccدد سccن

 t ارم اختبccوالتccي تccدل علccى وجccود عالقccة موجبccة بccین المتغیccرین وللتعccرف علccى معنویccة العالقccة اسccتخد
لcذلك تقبcل فرضcیة البحcث التcي تcنص علcى عcدم وجcود  ٠.٠٥ووجدت أنھcا غیcر معنویcة علcى مسcتوى 

فcي حالcة  والقcدامى ق بcین المcوظفین الجcددعالقة ارتبcاط معنویcة بcین المتغیcرین، وھcذا یعنcي انcھ ال فcر
داني ، وتتفccق ھccذه النتیجccة مccع مccا توصccل ألیccھ الحمccرغبccة الموظccف فccي زیccادة معارفccھ فccي مجccال عملccھ

بccین مسccتوى  ٠.٠٥، حیccث توصccلوا الccى عالقccة غیccر معنویccة علccى مسccتوى احتمccال )٢٠٠٩(وtخccرون 
معرفة مدیري المزارع اإلرشادیة باألسس الصحیحة إلقامة الحقول اإلیضcاحیة ومcدة الخدمcة فcي مجcال 

  .       .                                اإلرشاديالعمل 
تcم تcوزیعھم إلcى  ٦-١دد الدورات التي دخلھا الموظفون انحصcرت مcابینتبین أن ع -:عدد الدورات  -٦

 ٤-٣قیم الفئcة الثانیcة مcابین  انحصرتو ٥٧.٧٨ونسبتھا  ٢-١كانت قیم الفئة األولى مابین ثالثة فئات، و
د ، وإلیجcاد العالقcة بcین مسcتوى معcارف المcوظفین المبحcوثین وعcد٦-٥بینما تمثلcت الفئcة الثالثcة بcالقیم 

والتي تدل على وجود عالقcة موجبcة   ٠.٢٧الذي بلغت قیمتھ   person ات استخدم معامل ارتباطالدور
 ٠.٠٥ووجدت أنھا معنویة على مسcتوى  tبین المتغیرین، وللتعرف على معنویة العالقة استخدم اختیار 

cذا یعنcرین، وھcین المتغیcاط بcة ارتبcود عالقcدم  وجcى عcنص علcي إن لذلك ترفض فرضیة البحث التي ت
فcي مجcاالت عملھcم، وتتفcق ھcذه  ةیفاعلیة الدورات التدریبو بزیادة عدد مستوى معارف الموظفین یزداد

حیccث وجccد ضccعف الجوانccب التدریبیccة العملیccة المقدمccة ) ٢٠٠٩( إسccماعیل ألیccھالنتیجccة مccع مccا توصccل 
  للمتدربین الزراعیین مقارنة بالجوانب األساسیة 

یع المبحوثین إلى فئتین األولى الذین یرغبون في العمل وقcد بلcغ عcددھم تم توز  -:الرغبة في العمل  -٧
من أفراد مجتمع البحث، وإلیجاد العالقة بین مسcتوى معcارف المcوظفین %٨٠مبحوثا یمثلون نسبة  ٣٦

 ٠.٧٧الccذي بلغccت قیمتccھ sperman فccي العمccل اسccتخدم معامccل ارتبccاط الccزراعیین المبحccوثین والرغبccة
 tد عالقcة موجبcة بcین المتغیcرین، وللتعcرف علcى معنویcة العالقcة اسcتخدم اختیcار والتي تcدل علcى وجcو

لذلك ترفض فرضیة البحث التي تنص على عcدم  وجcود عالقcة  ٠.٠٥ووجدت أنھا معنویة على مستوى
كمcا  .، وقد یعزى ذلك الى ان للرغبة دور كبیر في أبداع الموظف في مجال عملcھارتباط بین المتغیرین

  .   )٥(جدول لاموضح في 
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 ٧

  المدروسةیبین توزیع المبحوثین إلى فئات حسب العوامل :  ) ٥ (جدول   
  tقیمة  Rقیمة % العدد الفئات العامل ت

 المحسوبة
١   

 العمر 
  ٠.١٩ ٠.٠٣ ٦٤.٤٤ ٢٩ األولى
 ٢٨.٨٩ ١٣ الثانیة
 ٦.٦٧ ٣ الثالثة

 **٧.٢٣ ٠.٧٤ ٦٦,٦٧ ٣٠ األولى الجنس ٢
  ٣٣.٣٣ ١٥ الثانیة

  **٢.٩٥ ٠.٤١ ٣١.١١ ١٤ األولى المستوى التعلیمي  ٣
 ٦٨.٨٩ ٣١ الثانیة

  **٦.٦٦ ٠.٧١ ٧٧.٧٨ ٣٥ األولى االختصاص  ٤
 ٢٢.٢٢ ١٠ الثانیة

٥   
 عدد سنوات العمل 

  ٠.٥٩ ٠.٠٩ ٥٥.٥٦ ٢٥ األولى
 ٤٢.٢٢ ١٩ الثانیة
 ٢.٢٢ ١ الثالثة

٦   
 عدد الدورات 

 *١.٨٣ ٠.٢٧ ٥٧.٧٨ ٢٦ األولى
 ٢٤.٤٤ ١١ الثانیة
 ١٧.٧٨ ٨ الثالثة

  **٧.٩٨  ٠.٧٧ ٨٠ ٣٦ األولى الرغبة في العمل  ٧
 ٢٠ ٩ الثانیة

    ٠.٠١معنوي على مستوى احتمال  (**)  ٠.٠٥معنوي على مستوى احتمال (*) 
  

  : مما سبق نستنتج   
لزراعیین العاملین في سایلوات وزارة التجcارة فcي الطابع العام لمستوى معارف الموظفین ا أن -١

  . .محافظة صالح الدین یوصف بأنھ متوسط
كccان منخفضccا فccي مجccال فحccص أظھccرت النتccائج أن مسccتوى معccارف المccوظفین الccزراعیین   -٢

 .ضرورة إجراء دورات تدریبیة للعاملین في ھذا المجالیشیر الى وھذا  الحبوب
مبحوثین لم یدخلوا أكثcر مcن دورة واحcدة خcالل مcدة خcدمتھم بینت النتائج أن أكثر من نصف ال -٣

في مجcال  لزیادة خبرتھم ومواكبة المعارف الجدیدة تدریب الموظفین یشیر ذلك الى ضرورة و
 .عملھم 

بcین  و بینھا معنویة أظھرت عالقة ارتباطبنظر االعتبار العوامل المستقلة التي  األخذضرورة  -٤
 .موظفینمستوى معارف ال

  -: نوصي وعلیھ
ضccرورة تccدریب المccوظفین العccاملین فccي سccایلوات وزارة التجccارة فccي محافظccة صccالح الccدین    -١

             المختصccccین فccccي مجccccاالت سccccحب النمccccاذج، فحccccص الحبccccوب والمكافحccccة لتحسccccین مسccccتوى
 .األدائیة كفائتھممعارفھم ورفع 

یة ھcذه العملیcة فcي تخcزین االھتمام بتدریب الموظفین العاملین في مختبرات فحص الحبوب ألھم -٢
     .الحبوب في السایلوات

فccتح دورات تدریبیccة للمccوظفین علccى مسccتوى المحافظccة ودعccم المشccتركین فیھccا مادیccا ومعنویccا  -٣
 .ومتابعة النتائج

ألن ذلcك یزیcد انcدفاع  للعمcل فیcھ بنظcر االعتبcار رغبcة الموظcف فcي المجcال الcذي یرغcب األخذ -٤
 .الموظف في مجال عملھ

   .سایلوات وزارة التجارةلحاجات التدریبیة للموظفین في احوث مكملة لبیان أجراء ب -٥
   

KNOWLEDGE LEVEL OF AGRICULTURAL OFFICIALS WORK IN 
RESEVOIR OF TRAD MMINISTRY IN SALAH AL- DEEN PROVINCE  

THE RELATION SHIP WITH SOME FACTORS AND  RESEVOIR 
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 ِ◌◌ِ◌ِABSTRRACT 
The main objective of this study was to identify  the knowledge level of 

agricultural officials work in reservoir of trade ministry in Salah al-deen 
province in extent ( sample draw , grain test , and plagues striver ) . Data 
collected from  ( 45 ) officials representing all officials work in the reservoir of 
trade ministry in Salah AL-deen province. The questionnaire was used as a tool 
to collect data using personal interview.The result sowed that level knowledge 
of agricultural officials work in the reservoir was medium. Appositive 
significant correlation at level of 0.01 between level knowledge  and each of 
the variable studied included (Specialization, Education level, Jens), and there 
were relationships at level of 0.05 with  desire in work, number of 
training),also found  negative significant correlation with (Age, number of 
work years). It was recommended in this research to establish training to 
agricultural officials for Salah al-deen province and to conduct complementary 
research for the training needs of the officials for their jobs. 
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