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 المتغيرات
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 الخالصة 
بمجةال الزراعةة  في محافظةة نينةوى الزراعي باإلرشاداستهدف البحث تحديد مستوى معارف العاملين 

بةين  أالرتباطية تحديةد العالقةة  ومستوى معارفهم في مجاالت وفقرات االختبار،  وتحديد العضوية بشكل عام،
رات المسةةتقلة  وبعةةا المتغيةة العضةةوية الزراعةةةالزراعةةي فةةي مجةةال  باإلرشةةادالمسةةتوى المعرفةةي للعةةاملين 

( مةن مجتمةةل البحةث  جميةل العةةاملين باإلرشةاد الزراعةي فةةي %50مثلةت   ا  ( مبحوثةة96شةملت عينةة البحةث  

كعينة عشوائية بسيطة، وقد تةم جمةل البيانةات بواسةطة اسةتمارب اسةتبيان تضةمن  محافظة نينوى(، تم اختيارها 
منهةةا المتغيةةرات المسةةتقلة، بينمةةا تضةةمن الجةةزا الثةةاني اختبةةار لقيةةام مسةةتوى معةةارف العةةاملين  الجةةزا الول

( مجةةاالت فةةي الزراعةةة العضةةوية، وقةةد تةةم 4( فقةةرب موزعةةة علةة   32باإلرشةةاد الزراعةةي والةةن  تكةةون مةةن  

قةة التجزئةة باستخدام صدق المحتوى والصدق الظاهر ، كما استخرج معامل الثبةات بطرياختبار صدق الداب 
المتوسةط الحسةابي  هةيتم تحليل البيانات باستخدام عدد من الوسائل اإلحصائية  (  و0.87النصفية والن  بلغ  

من العاملين باإلرشةاد  (84.37%أن    وقد أوضحت النتائج باط بيرسون ومعامل سبيرمان براونومعامل ارت

أوضةةحت النتةةائج أن أعلةة  مسةةتوى معرفةةي الزراعةةي يمتلكةةون معةةارف متوسةةطة تميةةل ضلةة  االنخفةةاا، كمةةا 
للعةةاملين باإلرشةةاد الزراعةةي فةةي مجةةال الزراعةةة العضةةوية كةةان فةةي المجةةالين  المكافحةةة الحيويةةة والسةةمدب 

موقةل  ارف والمتغيرات  مسةتوى التعلةيم،، كما تبين أن هناك عالقة ارتباط معنوية بين مستوى المعالعضوية(
ر المعلومةات الزراعيةة المعتمةدب بمجةال الزراعةة العضةوية(، فةي حةين لةم العمل، مدب الخدمة الوظيفية، مصاد

  النشأب، التخصص( العمر،يكن هناك عالقة ارتباط معنوية بين مستوى المعارف والمتغيرات  
  كلمات دالة: مستوى معارف ، الزراعة العضوية

 
  34/2/3143وقبول :  32/4/3143تاريخ تسلم البحث: 

 

 ةالمقدم
 والبشرية باعتبارها محددات أساسية الزراعة بصفة أساسية عل  الموارد الرضية والمائيةتعتمد 

للنمو الزراعي حاليا ومستقبال لنا فان التوسل في استخدام الموارد الرضية والمائية المتاحة بأساليب فنية 
نات جدوى اقتصادية من جانب وتحافظ عل  البيئة الزراعية من جانب أخر يعد من أهم أولويات أهداف 

هنه الموارد واإلحسام المتنامي ونلك من منطلق محدودية وندرب التنمية الزراعية  استراتيجيةوتوجهات 
(   2007بالمسئولية نحو حق الجيال الحالية والقادمة في االنتفاع بهنه النعم الطبيعية المحدودب  ميخائيل،

أن ونظرا للتزايد السكاني السريل وما رافق نلك من تزايد مواِز في الطلب عل  الغناا فقد أدى نلك ضل  
ونلك بالتخلي عن نظام الزراعة القديم الن   زيادب اإلنتاج في وحدب المساحةليطور اإلنسان أساليب الزراعة 

المعدنية جزا من نشاطها وخصوبتها في استخدام السمدب الكيمائية يعتمد نظام التبوير لكي تستعيد الرا 
الضارب  المضافة للتربة للحفاظ عل  خصوبتها ورش المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية لتالفي اآلثار

التربة والمياه  كما أن تراكمها أدى ضل  تلوث ( 2004  الصحاف، عل  نوعية وكمية المحصوللهنه اآلفات 
ضل  كل من النبات واإلنسان  (pollutionثم انتقل هنا التلوث   ارتفاع محتواها النيتروجينيالجوفية و
وتشير أصابل االتهام ضل  مسئولية السمدب الكيماوية والمبيدات عن  (  2005 الرضيمان ودمحم، والحيوان

نقال  Gregory،  1993  ة ضل  حدوث خلل في النظام البيئي، باإلضافالمستعصية المراا تفشي العديد من
اتجهت الكثير من دول العالم نحو تطبيق وفي ظل تحديات ومتطلبات البيئة العالمية فقد  ( 2007عن قمره، 

 ( 2010 ، طنطاو  ودمحم الزراعة العضوية كأحد الساليب الزراعية الحديثة التي تراعي حماية البيئة

الزراعة العضوية هي نظام ضنتاج يتالف  أو يستبعد بشكل كبير استعمال السمدب والمبيدات ومنظمات النمو ف
ومضافات أغنية الحيوانات ضل  اكبر قدر ممكن، فهي تعتمد عل  الدورات الزراعية والسماد العضو  وبقايا 

ة مل اعتماد أسلوب المكافحة الحيوية المحاصيل والمخلفات الحيوانية والسمدب الخضراا والمحاصيل البقولي
  من الباحثين وغيرهم بأنهاما يتبادر ضل  النهن لدى الكثير فهي ليست كللمحافظة عل  ضنتاجية التربة وقوامها  

البعلية، بل عل  العكم من نلك فهي تستخدم احدث النظريات العودب ضل  نمط الزراعة القديمة أو الزراعة 
لنلك يمكن تعريفها عل  أنها  علمية التي تكفل المحافظة عل  البيئة بمعناها الشامل، الزراعية والساليب ال
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نظام متكامل لإلنتاج يشمل كافة العمليات الزراعية بداا  من تجهيز التربة وانتهاِا بجني المحصول ن  الجودب 
نات الحية من ضنسان وحيوان العالية فهو يتماش  مل التوازن البيئي الطبيعي ويحافظ عل  الصحة العامة للكائ

ولكون اإلرشاد الزراعي يعد من احد الجهزب المعنية بدراسة مشكلة تلوث البيئة  (  2004 السعدون، ونبات
نقال  عن  Hughes، 1993هنه المشكلة   بأفضل الساليب للتغلب عل الريفية والمنزلية والتوعية لجماهيره 

الحالي بالبيئة الزراعية نظرا  لشدب التدهور وارتفاع  مباإلضافة ضل  االهتما  (2007 أبو الشحات وآخرون،

صيحات العالم ومؤتمرات  الدولية بخطورب استنزاف البيئة وتلوثها جعل من البيئة الزراعية محورا أساسيا 
هامة في  أدواربلنا يمكن أن يقوم هنا الجهاز ( 2007 تتبناه أجهزب اإلرشاد الزراعي   أبو الشحات وآخرون،

مجال الترشيد البيئي لما يتوفر لدي  من ضمكانيات بشرية وفنية وثقافية ومنافن اتصالية تمكن  من المساهمة 
ونظرا  الن العنصر   ( 1995الفعالة للتصد  لمشكلة البيئة من كافة أبعادها ومختلف زواياها  العادلي،

أهمية تنمي  هو أداب ووسيلة اإلرشاد الزراعي في تحقيق أهداف  لنا تبرز  - المرشدين الزراعيين -البشر  
المعرفية والدائية وتحديث ضمكانيات  وقدرات  الفكرية والمهارية هنا العنصر من خالل االرتقاا بمستويات  

التعرف  وبعد ( 2009،نمدكور وآخروودعم اتجاهات  بما يتماش  مل مختلف التغيرات المحلية والعالمية  

العاملين في  بمجال المحافظة عل  البيئة وحمايتها  اإلرشاد الزراعي والمرشدين الزراعييندور عل  أهمية 
أصبح هناك حاجة ماسة ضل  وجود كادر زراعي يمتلك معارف ومهارات زراعية واسعة في   من التلوث

وبنااا عل  ما سبق ،   المزارعينمجال الزراعة العضوية تمكن  من ضيصال معارف  ومهارات  الزراعية ضل
 :هنه الدراسة والتي تهدف ضل  أجريت في منطقة البحثوجود أ  دراسة  ونظرا لعدم

بمجال الزراعة العضوية التعرف عل  مستوى معارف العاملين باإلرشاد الزراعي في محافظة نينوى  -4

 بشكل عام 
 في مجاالت وفقرات االختبار  لمبحوثينالتعرف عل  المستوى المعرفي ل -3
 تحديد مستوى معارف العاملين باإلرشاد الزراعي في مجال الزراعة العضوية وفقا  لبعا المتغيرات  -2

 
 مواد البحث وطرائقه

موظفا،  (192العاملين باإلرشاد الزراعي في محافظة نينوى والبالغ عددهم   شمل البحث جميل
( شعبة زراعية، تم اخن عينة عشوائية 22في المحافظة والبالغ عددها  موزعين عل  جميل الشعب الزراعية 

( موظفا  ولغرا جمل البيانات الخاصة بالبحث تم ضعداد استمارب 96% وبواقل  50منهم بنسبة بسيطة 

: الول يتكون من متغيرات شخصية واجتماعية واتصالية وهي  المستوى ناستبيان مكونة من جزئيي
النشأب، التخصص، موقل العمل، مدب الخدمة الوظيفية، مصادر المعلومات الزراعية المتعلقة  التعليمي، العمر،

 ضعدادية خريج  -حسب المؤشرات التالية: للمبحثينبالزراعة العضوية( حيث تم تحديد المستوى التعليمي 
 موز الرقميةرالل   أعطيتزراعة، خريج معهد زراعي، خريج كلية زراعة، حاصل عل  شهادب عليا( وقد 

الرموز ل   حضر ( وأعطيت  ريفي، د تم قياسها حسب المؤشرات( عل  التوالي، أما النشأب فق4,3,2,1 
أخرى تنكر( وأعط  ل   ، وتم قيام التخصص حسب المؤشرات التالية  ضرشاد،( عل  التوالي2,1  الرقمية

( عل  التوالي، في حين  تم قيام موقل العمل حسب المؤشرات التالية  القرية، مركز 2,1 الرموز الرقمية 
أما مصادر المعلومات ( 4,3,2,1  الرموز الرقميةالناحية، مركز القضاا، مركز المحافظة( وأعطيت لها 

الرقمية الرموز ( وقد خصصت لها اتصلالزراعية فقد تم قياسها بالمؤشرات التالية  غالبا، أحيانا، ال 
( عل  التوالي، وقد تضمنت  البرامج التلفزيونية الزراعية، البرامج اإلناعية الزراعية، المؤتمرات 3,2,1 

الزراعية، معاهد وكليات الزراعة، الدورات التدريبية الزراعية، الصدقاا والجيران، الخبرب الشخصية، 
ثاني من االستمارب فقد شمل اختبار لقيام مستوى أما الجزا ال الندوات الزراعية، االنترنيت، غيرها تنكر( 

( مجاالت رئيسية وهي 4وقد شمل   باإلرشاد الزراعي في مجال الزراعة العضوية معارف العاملين

، حيث تضمنت هنه  السمدب العضوية، المكافحة الحيوية، الدورات الزراعية، المستخلصات النباتية(
وقد تم صياغة هنه الفقرات بشكل أسئلة وهي من ل  مجاالت البحث ( فقرب اختباري  موزعة ع39المجاالت  

المحتوى لالستمارب بعرضها عل  عدد من أساتنب قسم ألبستن  نوع اختيار من متعدد، وقد تم التأكد من صدق 
، فضال عن نلك تم التأكد من صدقها الظاهر  بعرضها عل  أساتنب قسم اإلرشاد الزراعي وهندسة الحدائق

وبنلك  وبنااا  عل  مالحظاتهم تم حنف وتعديل بعا الفقراتتقنيات في كلية الزراعة والغابات، ونقل ال
تصبح مالئمة لتحقيق الهداف لكي  (،2وكما مبين في الجدول  ( فقرب 32لفقرات  النهائي ل عددالأصبح 

مجاالت وفقرات االختبار فقد تم ( درجة ضما درجات 100ولقد تم تحديد الدرجة الكلية لالختبار بـ   المطلوبة 

ونلك بتوزيل  تحديدها من قبل المختصين بموضوع الزراعة العضوية  أساتنب قسم البستنة وهندسة الحدائق(،
( درجة عل  مجاالت وفقرات االختبار وحسب الهمية النسبية لكل مجال وكما يلي  السمدب 100الـ  
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(، وقد 12.50(،  المستخلصات النباتية 22الدورات الزراعية (،  31(،  المكافحة الحيوية 34.50العضوية 
طئة  وبعد الخا الصحيحة وصفر لإلجابة درجة، حيث تم ضعطاا درجة  لإلجابة (32تم تصحيح االختبار من  

( مبحوثا   تم 30تصحيح االختبار تم ضجراا اختبار أولي لالستمارب عل  عينة استطالعية مكونة من  

استخدام طريقة التجزئة النصفية ونلك بإيجاد ة البحث الساسية(، وإليجاد معامل الثبات تم استبعادهم من عين
ممثلة لثبات نصف االختبار، ونظرا العالقة بين الفقرات الفردية والزوجية باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

معادلة سبيرمان براون، ثم ح باستخدام لكون تباين نصفي االختبار متقاربين فقد أجريت لها عملية تصحي
( أما معامل الصالحية فقد بلغ 0.87استخرجت صالحيتها بجنر معامل الثبات فكانت قيمة معامل الثبات  

وبعد اكتمال ، ( وهنا يدل عل  الثبات العالي لالختبار وان الفقرات جيدب ويمكن اعتمادها في القيام0.93 

ولغرا  (،رب  من شهر نيسان ولغاية شهر حزيرانات خالل الفتاالستمارب بصيغتها النهائية تم جمل البيان
ون ومعامل المتوسط الحسابي ومعامل ارتباط بيرس م استخدام بعا الوسائل اإلحصائيةتحليل البيانات ت

 (  2009 البلداو ، (t سبيرمان براون واختبار

 
 النتائج والمناقشة

الزراعي في محافظة نينووى بمجوال الزراعوة العضووية معارف العاملين باإلرشاد : التعرف على مستوى أوال
نو مسةتوى معرفةي متوسةط، فةي حةين  للمبحةوثينمن  %(64.58( ضن نسبة  1يتبين من الجدول   :بشكل عام
نو المسةتوى  للمبحوثين%(، بينما شكلت نسبة 19.79نو المستوى المعرفي المنخفا   للمبحوثينكانت نسبة 

وهنا يشير ضل  أن المستوى المعرفي للعاملين في اإلرشاد الزراعي فةي مجةال %(، 15.63المعرفي المرتفل  
 El-Bahnsay ،3114وهةنه النتيجةة تتفةق مةل دراسةة    االزراعة العضوية هو متوسةط يميةل ضلة  االنخفةا

  (وآخرون
 
    وفقا لمستوى معارفهم في مجال الزراعة العضوية للمبحوثينتوزيل  :(1جدول  ال

Table(1): Distribution of respondents according to knowledge level at organic 

agriculture.    

 Percentage    النسبة المئوية Number             العدد Categories             الفئات

 low         19 19.79 ( منخفا 19-22 

 medium 62 64.58   ( متوسط 23-26 

 high 15 15.63          ( مرتفل30 -27 

 total                    96 100%  المجموع
      13.3     X

–
=                                                                   s.d= 8.41 

 
( بةان 2يتضةح مةن الجةدول   :التعرف على المستوى المعرفي للمبحوثين في مجاالت وفقرات االختبوارثانيا: 

المعلومةات  للمبحةوثينهو في مجال المكافحةة الحيويةة وهةنا يةدل علة  امةتالك  للمبحثينأعل  مستوى معرفي 
والمعارف في هنا المجال وهنا ربما يعود ضل  مشاركتهم بالعديد من النشطة اإلرشةادية المتعلقةة بهةنا المجةال 

، بينما كان اقل مستوى معرفةي المكافحة الحيوية مثل ضقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجال
واطالعهةم علة  المعلومةات المتعلقةة  للمبحوثين في مجال المستخلصةات النباتيةة وهةنا يشةير ضلة  عةدم ضلمةامهم

من المواضيل الجديدب والحديثة ممةا أدى ضلة  افتقةار معظةم المبحةوثين للمعةارف    كونل  بالمستخلصات النباتية
 الخاصة بهنا المجال والمعلومات 

 ثالثاً: تحديد مستوى معارف العاملين باإلرشاد الزراعي في مجال الزراعة العضوية وفقا لبعض المتغيرات: 
( عند توزيل المبحوثين وفقا  لمستوى التعليم ارتفاع نسبة فئة المسةتوى 3يوضح الجدول   مستوى التعليم : -1

%(، بينمةةا شةةكلت فئةةة 73.97د زراعي(حيةةث بلغةةت النسةةبة  التعليمةةي  خةةريج ضعداديةةة زراعةةة، خةةريج معهةة
%(، في حين شكلت فئة المستوى التعليمي  شهادب عليةا( 16.66المستوى التعليمي  خريج كلية زراعة( نسبة 

%(، كما تبين وجود عالقة ارتبةاط معنويةة بةين مسةتوى معةارف العةاملين فةي اإلرشةاد الزراعةي 9.37نسبة  
( 2.089ة وبين مستوى تعلةيمهم حيةث بلغةت قيمةة معامةل االرتبةاط لسةبيرمان بةراون بمجال الزراعة العضوي

(، وقد يعةود نلةك ضلة  انة  1.645( التي بلغت  t( وفقا لقيمة  0.05وهي قيمة معنوية عند مستوى االحتمالية  

رف المبحةوثين كلما كان المستوى التعليمي للعاملين في اإلرشاد الزراعي مرتفل فان  يزيد من معلومةات ومعةا
 بمجال الزراعة العضوية لن  يجعلهم أكثر تطلعا للمزيد من مصادر المعرفة 
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  ى معارف المبحوثينلمستو ب المتوسط الحسابيمجاالت وفقرات االختبار حسترتيب (: 2جدول  ال
Table (2): Arrange domains and items the test by the arithmetic average of the 

knowledge's level of respondents.  

 المجاالت 
The domains   

 The  items                   الفقرات 
        المتوسط الحسابي 

Arithmetic average 
 الرتبة

Grade 

 لمكافحة الحيويةا
Biological control 

 3.82 1 

 أهمية المكافحة الحيوية   
Importance of biological control  

3.77 2.5 

 الحشرات المستخدمة في المكافحة الحيوية  
Insects used in biological control 

3.77 2.5 

 حرق أجزاا النبات المصابة باآلفة 
Burning parts of the plant pest 

infected 
3.71 5 

 ضجراا عملية العزق للتربة 
Make the process of ripping of the 

soil 
3.71 5 

 طرق المكافحة الحيوية 
Methods of biological control 

3.71 5 

 مكونات بدائل المبيدات 
Components of the alternatives to 

pesticides 
3.61 7 

 مميزات الفورمونات 
Features Alformonat 

3.35 8 

 ألعالقة بين موت اآلفة ودرجة الحرارب 
The relation between the death of the 

pest, and the temperature 

3.25 

 
9 

 أهمية الطاردات الطبيعية 
Importance of natural Repellents 

3.12 10 

 الطرق الطبيعية لمقاومة اآلفات 
Natural methods of pest control 

3.09 11 

 عل  مانا يعتمد نجاح المكافحة الحيوية 
On what depends the success of 

biological control 
3.00 12 

 السمدب العضوية
Organic fertilizers 

 
2.90 13 

 أهمية السمدب الخضراا 
Importance of green fertilizers 2.83 14 

 استخدام مخلفات الطيور في التسميد 
Using Residues of birds in the 

fertilization 
2.80 15 

 استخدام السماد العضو  المحلل 
 using of compost analyst 

2.61 16 

 ق استفادب النبات من السماد الحيوانيائطر 
 

methods to make use the plant of 

animal manure 

2.28 17 
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عل  مانا يعتمد ضضافة السماد العضو   
 للتربة

on what Depends adding compost to 

the soil  

2.28 17 

 عدد مرات ضضافة السماد العضو  للنبات 
The number of times to add compost 

to plant 
2.13 19 

العالقة بين السماد العضو  ونسبة النترات  
 بالتربة

The relationship between compost 

and the proportion of soil nitrate 

2.08 20 

 العضو تأثير العوامل المناخية عل  السماد  
The Effect of climatic factors on the 

compost 
2.8 20 

 تأثير السماد العضو  في خصوبة التربة 
Effect of compost in the soil fertility 

2.08 20 

 طرق ضضافة السماد الحيواني 
Methods of adding the animal 

manure   
2.07 23 

 الدورات الزراعية
Agriculture 

rotations 

 
1.96 24 

اختيار نوع المحاصيل الزراعية في الدورب  
 الزراعية

Choosing  type of agricultural crops 

in the agricultural rotations 

1.89 25 

 العالقة بين الزراعة المختلطة ونمو الدغال 
The relationship between the mixed 

agriculture and the growth of weeds  
1.77 26.5 

 فائدب الدورب الزراعية 
The Advantages of the agricultural 

rotation 
1.77 26.5 

 مدب الدورب الزراعية 
Period of  the agricultural rotation 

1.76 27 

كيفية تقسيم المحاصيل المستخدمة في الدورب  
 الزراعية

How to divide the crops used in the 

agricultural rotation 

1.76 27 

 زراعة المحصول الزراعي نفس  كل سنة 
Planting the same crop every year 

1.76 27 

 مميزات الزراعة المختلطة 
Features of mixed agriculture 

1.70 27.5 

 المستخلصات النباتية
Plant extracts 

 
1.55 28 

اآلفات طرق تأثير المستخلصات النباتية عل   
 الزراعية

the Methods of Effecting the plant 

extracts on the agricultural pests 

1.49 29 
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طرق ضضافة المستخلص النباتي عل   
 المحاصيل الزراعية

The methods of adding plants  

extracts to the  agricultural crops 

1.49 29 

 مكونات المستخلص النباتي 
Components of the plant extract 

1.32 30 

 مصادر المستخلصات النباتية 
Sources of plant extracts 

1.30 32 

 
( سةةنة، وعنةةد توزيةةل 23( سةةنة واقةةل عمةةر  52( ضن أعلةة  عمةةر للمبحةةوثين  3جةةدول  اليوضةةح  العموور: -2

سةةنة حيةةث بلغةةت نسةةبتها ( 33-42المبحةةوثين وفقةةا للفئةةات العمريةةة يتبةةين ارتفةةاع الفئةةة العمريةةة المتوسةةطة  
%(، فةةي حةةين شةةكلت الفئةةة 34.37( سةةنة  23-32%(، بينمةةا بلغةةت نسةةبة الفئةةة العمريةةة المنخفضةةة  51.05 

%(، كما تبةين عةدم وجةود عالقةة ارتبةاط معنويةة بةين مسةتوى 14.58( سنة نسبة  43-52العمرية المرتفعة  
( وهةي قيمةة غيةر معنويةة 0.071-  بيرسةونلغت قيمةة معامةل االرتبةاط لم حيث بمعارف المبحوثين وأعماره

(، وهةةنا يةةدل علةة  أن عمةةر المبحةةوثين لةةيم لةة  عالقةةة بمسةةتوى معةةارفهم 0.89-التةةي كانةةت  ( tوفقةةا لقيمةةة  

بصةةورب عامةةة وبمجةةال الزراعةةة العضةةوية بصةةورب خاصةةة وربمةةا يعةةود السةةبب ضلةة  أن المبحةةوثين متمسةةكين 
التي يمتلكوها بمجال الزراعة العضوية مما جعةل معةارفهم متشةابهة سةواا كانةت أعمةارهم بمعلوماتهم القديمة 

 صغيرب أو كبيرب 
%( من المبحةوثين كانةت 77.08( عند توزيل المبحوثين وفقا للنشأب ضن نسبة  3جدول  اليتبين من : النشأة -3

%(، كمةةا تبةةين عةةدم وجةةود 22.92 نشةأتهم حضةةرية، بينمةةا بلغةةت نسةةبة المبحةةوثين الةةنين كانةت نشةةأتهم ريفيةةة 

قيمةة معامةل االرتبةاط لسةبيرمان  عالقة ارتباط معنوية بةين مسةتوى معةارف المبحةوثين ونشةأتهم، حيةث بلغةت
(، وهةةنا يةةدل علةة  أن 1.645والتةةي بلغةةت   ( t ( وهةةي قيمةةة غيةةر معنويةةة مقارنةةة بقيمةةة 0.005 بةةراون 

 معارفهم في مجال الزراعة العضوية ها عالقة بتهم ريفية أو حضرية ليم لالمبحوثين سواا كانت نشأ
%( مةةن 32.30( عنةةد توزيةةل المبحةةوثين وفقةةا للتخصةةص ضن نسةةبة  3يتبةةين مةةن الجةةدول  : التخصوو  -4

%( من المبحوثين تخصصهم فةي مجةاالت أخةرى 67.70المبحوثين تخصصهم باإلرشاد الزراعي وان نسبة  

غيةةر اإلرشةةاد الزراعةةي، كمةةا وتبةةين عةةدم وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةين مسةةتوى معةةارف المبحةةوثين 
( وهةةي قيمةة غيةةر معنويةة مقارنةةة -0.041 قيمةة معامةةل االرتبةاط لسةةبيرمان بةراون وتخصصةهم حيةث بلغةةت 

نشةطة الرئيسةية ، وربمةا يعةود نلةك ضلة  أن الزراعةة العضةوية لةم تعةد مةن ال(-0.453والتي بلغت   (tبقيمة  

  التي يمارسها أو يشارك فيها المبحوثين سواا كان تخصصهم ضرشاد  أو غير نلك
%( 37.50( عند توزيل المبحوثين وفقةا لفئةات موقةل العمةل ضن نسةبة  3جدول  اليتضح من : موقع العمل -5

%( من المبحوثين يعملون في مراكز النةواحي، بينمةا شةكلت نسةبة 31.25منهم يعملون في القرى، وان نسبة  
%(، فةي حةين بلغةت نسةبة المبحةوثين العةاملين بمركةز 25.00 المبحوثين الةنين يعملةون فةي مراكةز االقضةية 

%(، كما وتبين وجود عالقة ارتبةاط معنويةة بةين مسةتوى معةارف المبحةوثين وموقةل عملهةم 6.25المحافظة  
 ( التةةي بلغةةتt( وهةةي قيمةةة معنويةةة وفقةةا لقيمةةة  3.945 امةةل االرتبةةاط لسةةبيرمان بةةراون قيمةةة معحيةةث بلغةةت 

(، وربمةةا يعةةود سةةبب نلةةك ضلةة  أن موقةةل عمةةل المبحةةوث يةةؤثر علةة  0.01( وعنةةد مسةةتوى احتماليةةة  1.785 

بمجةال نتيجة تعرا المبحوث لقنةوات االتصةال التةي تزيةد مةن معارفة  معارف  ومعلومات  من مكان ضل  أخر 
 الزراعة العضوية 

 أكثةر( سةنوات وان 6( ضن اقل مدب خدمةة فةي العمةل للمبحةوثين  3جدول  اليوضح  مدة الخدمة الوظيفية: -6

مةن  %(46.87  أن( سنة، وعند توزيل المبحوثين لفئات مةدب الخدمةة الوظيفيةة تبةين 29مدب خدمة في العمل  
( سةنة نسةبة 14-21سةنة، فةي حةين بلغةت الفئةة المتوسةطة  ( 6-13المبحوثين يقعون ضةمن الفئةة المنخفضةة  

%(، كمةةا وتبةةين وجةةود عالقةةة ارتبةةاط 16.66( سةةنة نسةةبة  22-29%(،بينمةا شةةكلت الفئةةة المرتفعةةة  36.47 

معنويةةة بةةين مسةةتوى معةةارف المبحةةوثين ومةةدب خةةدمتهم الوظيفيةةة، حيةةث بلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط البسةةيط 

النتيجةة  وهةنه (،2.01التةي بلغةت  ( t( وفقةا لقيمةة  0.05د مستوى احتماليةة  ( وهي قيمة معنوية عن0.244 

كلمةةا زادت مةةدب الخدمةةة  أن ضلةة وقةةد يعةةود سةةبب نلةةك   (وآخةةرون El-Bahnsay ،3114 تتفةةق مةةل دراسةةة 

الوظيفيةةة للمبحةةوثين تةةزداد معةةارفهم بالزراعةةة العضةةوية ونلةةك بسةةبب تةةراكم الخبةةرب الكبيةةرب بمجةةال الزراعةةة 
 العضوية 
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اقةةل قيمةةة رقميةةة  أن( 3جةةدول  اليوضةةح  مصووادر المعلومووات الزراعيووة المتعلقووة بالزراعووة العضوووية: -7

(، وعنةةد توزيةةل 18.11( وبمتوسةةط مقةةداره  27رقميةةة   ( وأعلةة  قيمةةة10لمصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة  

المبحةةوثين وفقةةا لفئةةات مصةةادر المعلومةةات الزراعيةةة تبةةين ارتفةةاع نسةةبة المبحةةوثين الةةنين يقعةةون ضةةمن فئةةة 
%(، في حين بلغت نسبة المبحوثين ضمن الفئةة المنخفضةة 48.95( حيث بلغت  16-22االتصال المتوسطة  

%(،كمةا وتبةين 11.45فةأكثر(   23كلت نسةبة المبحةوثين ضةمن الفئةة العليةا  %(،بينما شة39.60فأقل(   15 

وجود عالقة ارتباط معنوية بين مستوى معارف المبحةوثين ومصةادر المعلومةات الزراعيةة حيةث بلغةت نسةبة 

 (t( وفقةا لقيمةة  0.05وهةي قيمةة معنويةة علة  مسةتوى احتماليةة   (2.099  لسةبيران بةراونمعامل االرتباط 
  أنة ضلة وهنا قد يرجل   (وآخرون ElBahnsay ،3114 النتيجة تتفق مل دراسة  وهنه(، 1.645بلغت  التي 

 تنوع معارف المبحوثين وزيادتها بمجال الزراعة العضوية  ضل ومات أدى نلك كلما زادت عدد مصادر المعل
  
  المتغيرات المستقلة( العالقة االرتباطية بين المستوى المعرفي للمبحوثين وبعا 3جدول  ال

Table (3): correlation between the level of knowledge of the respondents and some 

independent variables.  

 المتغيرات
The Variables 

 العدد
The 

number 

Percentage

% 

 (tقيمة  

 الجدولية
(t) 

Value 
tabule 

قيمة ارتباط 
 بيرسون
value 

correlation 

person 

ارتباط  قيمة
 سبيرمان
value 

correlation 

Spearman 

 المعنوية
significant 

 

                                                                  :level of the education    :مستوى التعليم

خريج ضعدادية 
 زراعة

Graduate  

Agricultural 

preparatory  

36 37.50 

1.645  

 
 

 

 
 

 
 

 
2.089 

 
 

* 

 خريج معهد زراعي
Graduate of 

Agricultural 

institute  

35 36.47 

 خريج كلية زراعة
Graduate of 

Agriculture 

college  

16 16.66 

حاصل عل  شهادب 
 عليا

He has a high 

certificate 

9 9.37 

 
                                                                                                                 :ageالعمر:

 ( سنة32-23 
years 

33 34.37 

0.89- 0.071- 

 

 
 ( سنة42-33 

years  
49 51.05 

  ( سنة52-43 
years 

14 14.58 

                                                                                                  :Foundation         النشأب:

 Rural            22 22.92        ريفي
1.645  0.005  

 Urban  74 77.08      حضر 
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  :Specialization                                                                                  التخصص:

  ضرشاد زراعي
extension 
agricultural 

31 32.30 

0.453-  0.041-  
  أخرى تنكر

 others     

 

65 67.70 

 
                                                                            :location of work       موقل العمل:

              القرية
The Village 

36 37.50 

1.785  3.945 ** 

  مركز الناحية
The District 

center 
30 31.25 

 مركز القضاا
the province 

center 
24 25.00 

 المحافظةمركز 
The Governorate 

center 

 

6 6.25 

 
                                         :duration of employment in work      مدب الخدمة الوظيفية:

  ( سنة13-6 
years     

45 46.87 

0.244 2.01 

 

* 
 ( سنة21-14 

years  
35 36.47 

  ( سنة29-22 
years 

16 16.66 

 
  زراعية في مجال الزراعة العضوية:ال تمصادر المعلوما

Sources of agricultural information in the domain organic agriculture: 

 منخفضة (فأقل 15 
 low 

28 39.60 

1.645  

 
 
 

2.099 
* 

 متوسطة (22-16 
    medium         

              

47 48.95 

 ( فأكثر23 
 and more            

           
11 11.45 

 ( 0.05 *( تشير ضل  أن القيمة معنوية عند مستوى  
 (0.01 **( تشير ضل  أن القيمة معنوية عند مستوى  

 
 :مما سبق نستنتج

معظم العاملين في اإلرشاد الزراعي مستواهم المعرفي في مجال الزراعة العضوية هو متوسط يميل ضل   -4

لنلك البد من تنمية معارفهم ومداركهم في هنا المجال ونلك من خالل اطالعهم عل  مصادر االنخفاا  
 حديثة بهنا المجال عن طريق االنفتاح عل  العالم الخارجي 



 .ISSN:2224-9796(Online)                      Mesopotamia J. of Agric                  دين ــــة الرافــــة زراعـــجلــم

 ISSN:1815-316X(Print)                            Vol.(41) No.(4 ) 2013                     3142 (1( العدد )14المجلد )

6 
 

ضن العاملين في اإلرشاد الزراعي يفتقرن للمعرفة في المجاالت  الدورات الزراعية، المستخلصات  3

 ف جيدب بمجاالت  المكافحة الحيوية، السمدب العضوية( النباتية(، في حين يمتلكون معار
بالمتغيرات اآلتية  لها عالقةمستوى معارف العاملين في اإلرشاد الزراعي بمجال الزراعة العضوية  -2

 مستوى التعليم، موقل العمل، مدب الخدمة الوظيفية، مصادر المعلومات الزراعية(، في حين لم يكن هناك 
   العمر،النشأب،التخصص( اآلتية: المتغيرات و معارفهمعالقة بين مستوى 

 
 :يأتي وعليه نوصي بما

أن تقوم مديرية زراعة نينوى والشعب الزراعية والمراكز التدريبية كافة بإقامة الدورات التدريبية  -4

  المتعلقة بالزراعة العضوية أو بإحدى مجاالتها لغرا زيادب معارف العاملين في اإلرشاد الزراعي
مجال الزراعة العضوية من خالل نشر المعلومات والمعارف في العمل عل  تكثيف الجهود اإلرشادية في  -3

 وسائل اإلعالم المختلفة  المرئية والمسموعة( 
زراعة العمل عل  فتح مركز زراعي يختص بالزراعة العضوية في ال عل  وزارب الزراعة أو مديريات -2

 المحافظة 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine knowledge level of workers in agricultural 

extension in Ninevah governorate in domain of organic agricultural in general. And 

determine knowledge level of workers in agricultural extension in domains ,and 

items of the test. And Determine the relationship between knowledge level of 

workers in agricultural extension in domain of organic agricultural and some 

independent variables. Research sample included (96) respondents, representing for 

(50%) of the population (all agricultural extension agents in Nineveh 

governorate).selected as Randomly sample and data were collected through 

Questionnaire consisted of two parts, the first part included measuring the in 

independent variables, while the second part included a test of  knowledge level of 

workers in agricultural extension in domain of organic agricultural and the number 

of (32) items from which distributed into Four domains in organic agriculture. 

Validity was tested by using achieve the validity and content validity, reliability 

was tested by half split method which was (0.87). The data had been analyzed by 

using: means - Pearson correlation coefficient – spearman Brown coefficient . 

Results showed that (84.37%) of the respondents possess middle knowledge that 

tends to low. The Results also showed that highest knowledge level of workers in 

agricultural extension was in two domains (Biological Control, organic Fertilizers). 

The research showed that there were significant relationship between knowledge 

level of workers in agricultural extension and variables ( education level, location of 

work, duration of employment in work, agricultural information source).The 

research also showed that there were no significant relationship between knowledge 

level of workers in agricultural extension and variables (age, Foundation, 

specialization). 
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