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االحـــتيـــاجــــات التـــدريبيـــة لمـــمرشـــدات الزراعــيـــــات في مجـــــال تـــمـــوث البيئــــة في بــعــــض محافظات جمـــهورية 
 مصـــر العـــــربية

 
هبة عبد الفتاح شحته – ** عقيمة صالح حمزة– * هدى محمد الجنيجهى
جامعة القاهرة – كمية الزراعة *

مركز البحوث الزراعية - المعمل المركزي لألغذية واالعالف**
 

الممخص 
قد خمؽ اهلل أدـ واستخفو في األرض ليعمرىا وىيأ لو بيئة نظيفة خالية مف التموث ولكف أبناء أدـ عمى مر العصور لوثوا البيئة المحيطة بيـ 

عف قصد أو عف غير قصد فمذلؾ أصبح التموث مشكمة كبيرة أعطيت الكثير مف االىتماـ بالنظر آلثارىا السمبية في نوعية الحياة البشرية، 
فالمموثات تصؿ الى جسـ اإلنساف في اليواء الذي يستنشقو وفي الماء الذي يشربو وفي الطعاـ الذي يأكمو والتموث البيئي مف أىـ المشكالت التي 
تعاني منيا معظـ المجتمعات وخاصة المجتمعات النامية وكؿ ذلؾ نتيجة غياب الوعي البيئي ولذلؾ يقر الجميع بالحاجة الماسة لخمؽ تربية بيئية، 
ووعي بيئي، وثقافة بيئية لدى عامة الشعب إلدراؾ أىمية البيئة وضرورة المحافظة عمى مقوماتيا، وغرس السموؾ اإلنساني السميـ،، وألىمية دور 

اإلرشاد في التنمية الشاممة والعتباره أحد النظـ التعميمية المتميزة التي تيدؼ إلي إحداث تغييرات سموكية مرغوبة في معارؼ وميارات وقيـ 
ويعتبر كال مف المرشديف والمرشدات وسيمة وأداة اإلرشاد الزراعي في تحقيؽ أىدافو،  واتجاىات المسترشديف لذلؾ البد مف وجود إرشاد زراعي قوي

لذا تبرز أىمية تنمية قدراتيـ مف خالؿ االرتقاء بمستوياتو المعرفية واألدائية، وتحديث إمكانياتو وقدراتو الفكرية والميارية ودعـ اتجاىاتو بما يتمشى 
حاطتيـ بكؿ مستحدث بوصفيـ  مع مختمؼ التغييرات المحمية والعالمية وبما يضمف مسايرتو لركب الحضارة والتقدـ وذلؾ مف خالؿ تدريبيـ وا 
المنفذوف الفعميف لمبرامج واألنشطة اإلرشادية عمي المستوي المحمي وعمييـ يقع عب التعميـ واالتصاؿ المباشر بالمسترشديف وحمقة الوصؿ بيف 

وىذا يتوقؼ عمي تحديد وقياس االحتياجات التدريبية ليؤالء المسترشديف وحصرىا وتصنيفيا وفقا . الزراع ومنظمات البحث العممي الزراعي 
. ألولويتيا وبالتالي بناء البرامج التدريبية المناسبة لمعالجة أوجو النقص المعرفي والميارى والفني لدييـ 

ونظرا ألىمية دور المرشدات الزراعيات في عممية االتصاؿ ألنيا تعتبر الوسيمة الوحيدة لموصوؿ إلي نصؼ المجتمع وىذا يوضح أىمية 
توفير الخدمات اإلرشادية لممرآة الريفية مع ضرورة تواجد الجياز اإلرشادي النسائي المؤىؿ فنيا ومينيا إلرشاد ورفع كفاءة المرأة الريفية لذلؾ أجري 
ىذا البحث بيدؼ تحديد االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة وتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ اختبار معمومات لممبحوثات 

التموث المائي، وكذلؾ تتضمف أىداؼ البحث تحديد العالقة بيف درجة االحتياج - التموث اليوائي- التموث الغذائي: يتضمف الموضوعات االتية 
التدريبي لممرشدات الزراعيات وبيف المتغيرات المستقمة المدروسة، والتي تشمؿ السف، والحالة الزواجية، والنشأة، ومكاف االقامة، وعدد سنوات 

الخدمة في قطاع الزراعة، وعدد سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي، والمؤىؿ الدراسي، أقدمية التخرج، والحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ 
تموث البيئة، ومدة التدريب باليوـ في مجاؿ البيئة، وكمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة في مجاؿ 
تموث البيئة، ودرجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ البيئة، ودرجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة الرضا 

. الوظيفي، ودرجة التجديدية، واالتجاه نحو التدريب، ودرجة دافعية االنجاز، ودرجة االنفتاح الثقافي والحضاري 
 مرشدة 134والبالغ عددىف . تمثمت شاممة البحث في جميع المرشدات الزراعيات في المحافظات الثالثة الدقيمية، بني سويؼ، أسيوط 

زراعية وقد تـ تحديد تمؾ المحافظات الثالث باختيارىـ بطريقة عشوائية عمي إف يراعي اختيار تمؾ المحافظات بتمثيؿ واحدة مف وجو بحري وأخري 
مف مصر الوسطي والثالثة مف الوجو القبمي وبمغت نسبو شاممة البحث مف إجمالي شاممة المرشدات الزراعيات بالجياز الوظيفي لإلرشاد الزراعي 

وتـ جمع البيانات المطموبة ميدانيا عف طريؽ استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية، وتـ تحميؿ بيانات البحث احصائيا وعرضيا عف طريؽ %.12
العرض الجدولي بالتكرار، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، والمدي كما تـ استخداـ مربع كاي لدراسة العالقة بيف 

المتغيرات المستقمة االسمية وبيف المتغير التابع، كذلؾ تـ استخداـ اختبار معامؿ االرتباط البسيط لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة الكمية فقط 
. والمتغير التابع

وقد أظيرت نتائج البحث فيما يتعمؽ بدرجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة إف ما يقرب مف نصؼ المبحوثات 
كف في فئة االحتياج المنخفض، بينما كانت أقؿ الفئات ممف  (%37.3)وقعف في فئة االحتياج المتوسط، وأف أكثر مف ثمث المبحوثات (46.3%)

كما اتضح أف ىناؾ عالقة معنوية بيف االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات .(%16.4)كف في فئة االحتياج المرتفع، حيث بمغت نسبتيف 
كمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة في مجاؿ : كمتغير تابع وبيف المتغيرات المستقمة التالية 
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تموث البيئة، ودرجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة التجديدية، واالتجاه نحو التدريب، ودرجة دافعية االنجاز، ودرجة 
. االنفتاح الثقافي

 

المقدمة 
البيئة ىي إطار الحياة، وىي مصدر الثروة واالنتاج وىي العالقة التبادلية بينيا وبيف االنساف تتأثر بو وتؤثر فيو وأصبحت مشكمة تموث 
البيئة خطرا ييدد الجنس البشرى بالزواؿ بؿ ييدد حياة كؿ الكائنات الحية والنباتات ويشمؿ تموث البيئة كال مف البر والبحر وطبقة اليواء التي 

فوقيا فالتموث ىو أخطر تيديد لمبيئة، لما يسببو مف أذى وضرر لمحياة البشرية، أو لحياة األنواع األخرى أو يضر بالشروط الحياتية والنشاطات 
فمقد أصبح التموث مشكمة . والواقع اف التموث طاؿ كؿ شيء في الحياة. البشرية، أو بالمكتسبات الحضارية، وقد يبدد ويقضي عمى الموارد األولية

فالمموثات تصؿ الى جسـ اإلنساف في اليواء الذي يستنشقو وفي . كبيرة أعطيت الكثير مف االىتماـ بالنظر آلثارىا السمبية في نوعية الحياة البشرية
الماء الذي يشربو وفي الطعاـ الذي يأكمو، وكؿ ما يحيط بو مف موجودات، واألرض التي يسكف عمييا ويزرعيا، وما يحيط بو مف كائنات حية أو 

مف جماد، وىي اإلطار الذي يمارس فيو نشاطاتو المختمفة وتعرؼ مسببات التموث بالمموثات وتعرؼ المموثات بأنيا المواد أو الميكروبات التي 
تمحؽ الضرر باإلنساف أو تسبب اإلمراض أو تودي بو إلى اإلحالؿ ولقد صدؽ مف قاؿ إف اإلنساف بدأ حياتو عمى األرض وىو يحاوؿ أف يحمى 
نفسو مف الطبيعية وانتيى بو األمر بعد أالؼ السنيف وىو يحاوؿ أف يحمى الطبيعة مف نفسو، ويعد مف أحد حقوؽ اإلنساف أف لـ يكف مف أىميا 
أف يعيش في بيئة نظيفة وأف يكوف الغذاء الذي يتناولو مفيدا كامال نقيا أمنا مغذيا لمدرجة التي تغطي احتياجاتو وأيضا مف المفروض أف تكوف 
األغذية التي يتناوليا سميمة وصالحة لالستيالؾ ولكف في الوقت الحاضر أصبحت مشكمة تموث البيئة وما ينتج عنيا مف تموث الغذاء مشكمة 

عالمية فبدال مف أف يمدنا الغذاء بالطاقة التي تعمؿ بيا خاليا أبداننا حتى يستطيع الجسـ أداء وظائفو عمي أكمؿ وجو وحتى يستطيع التحرؾ مف 
مكاف إلي أخر وحتى تتجدد الخاليا التالفة حتى نكوف في صحة جيدة وتفكير سميـ بدال مف ذلؾ كمو أصبحت المواد الغذائية في كثير مف البمداف 

. سببا لمكثير مف األمراض والعمؿ 
والحالة الغذائية ألي شخص ىي نتاج التفاعؿ المعقد ما بيف الطعاـ الذي نؤكمو وحالة الصحة العامة والبيئة التي نعيش فييا وبإيجاز في 

عناية وىـ دعامات الصحة السميمة وال يمكف لإلنساف أف يحيا بدوف غذاء سميـ فالغذاء ىو – صحة – ثالث كممات انعداـ سوء التغذية ىي طعاـ 
الذي يمد الجسـ بما يحتاجو مف طاقة تمكنو مف القياـ بنشاطاتو في الحياة واهلل تعالي يعمـ أف اإلنساف يحتاج لمطعاـ وال يمكف أف يستغني عنو 

وعمي ذلؾ يجب عمي اإلنساف أف يكوف عمي دراية تامة بأسس " كموا مما في األرض حالال طيبا"  " كموا مف طيبات ما رزقناكـ " فقاؿ اهلل تعالي 
التغذية السميمة وطرؽ الحفاظ عمي البيئة وىي التي تجنبو اإلصابة بالعديد مف األمراض واألضرار التي يمكف أف يتعرض ليا نتيجة نقص العديد 

مف العناصر اليامة أو نتيجة تموث البيئة وىذه تعد مف أخطر مشكالت العصر وأكثرىا تعقيدا وأصعبيا حال فيي مشكمة ذات أبعاد صحية 
واجتماعية لذا ال يجب أف تعامؿ قضايا البيئة عمي أنيا مجرد قضية تموث بيئي بؿ يجب أف تعالج بوصفيا إدارة وتنمية الموارد الطبيعية وال يجب 
تبسيطيا واعتبارىا مسألة عادات وسموكيات سيئة في المجتمع بؿ ىي قضية ذات أولوية تتطمب لحميا تعاوف وزيادة وفعالية العديد مف المؤسسات 

. في المجتمع 
حيث يؤكد الباحثيف الميتميف بشأف البيئة أف األغذية تعتبر أحد المكونات األساسية لمبيئة المحيطة باإلنساف والتي تحدد نوعيا بالمتغيرات 
األخرى ويسبب التموث البيئي نشوء مشكالت تتعمؽ بصحة اإلنساف وسالمتو، وحيث أف اإلنساف يعتبر أىـ عامؿ حيوي في إحداث التغير البيئي 

فمنذ وجوده وىو يتعامؿ ويتفاعؿ مع مكونات البيئة ىذا يعني إنو توجد عالقة اعتمادية داخمية متبادلة بيف اإلنساف وبيئتو فيو يتأثر ويؤثر عمييا، 
وعميو يبدو جميا أف مصمحة اإلنساف الفرد أو الجماعة تكمف في تواجده ضمف بيئة سميمة لكي يستمر في حياه صحية سميمة أفضؿ وحياه لألجياؿ 

.  القادمة مف بعده 
إف قضايا البيئة زادت أىميتيا في اآلونة األخيرة نتيجة لعممية التطور التكنولوجي في جميع قطاعات  (234: 2001 )"عبد العاؿ"وذكر 

المجتمع مع االستغالؿ غير الرشيد لمموارد البيئية باإلضافة إلي الزيادة السكانية السريعة التي أدت إلي زيادة الضغوط عمي البيئة واستنزاؼ 
. مواردىا

وتزداد خطورة وحدة مشكمة التموث البيئي في المجتمعات النامية بفعؿ مخمفات وفضالت اإلنتاج واالستيالؾ حيث التزايد السكاني المستمر 
وما ينجـ عنو مف زيادة في كمية ونوعية المخمفات والفضالت الزراعية والصناعية والمنزلية ومع تركيا مكشوفة في اليواء مما يؤدي لنمو العديد 
مف البكتريا المرضية والجراثيـ والفطريات والحشرات والقوارض التي تنقؿ األمراض المعدية لإلنساف، فضال عف انتشار الروائح الكريية واألمراض 

(. 7 :1999عبد العزيز، )الخطيرة 
إف المحاور التي يجب أف ترتكز عمييا الجيود لحماية البيئة ىما محورييف يتمثؿ االوؿ في  (5: 1996 )وفي ىذا الشأف تذكر سميرة سيؼ 

. وضع سياسات اقتصادية، واجتماعية، وتشريعات، وقوانيف معنية بحماية البيئة، والثاني يتمثؿ في توافر الوعي البيئي لجميع أفراد المجتمع
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نقال عف أبو السعود إف مشكمة البيئة ما ىي إال مشكمة سموؾ إنساني بجوانبو المختمفة المعرفية والميارية   (74: 1999 )ويذكر عمي 
واالتجاىية وايما كاف الراي الصحيح لمسبب المؤدي إلي المشكمة البيئية فإف الحقيقة التي تظؿ قائمة تتبمور في االىمية الكبرى التي يجب أف تعطي 

لمبعد البيئي، ولحماية البيئة، ولضرورة التركيز عمي إصحاح ما لحؽ بيا مف أضرار، ولحماية ما تبقي فييا مف موارد، لتكوف صالحة لمعطاء 
. لألجياؿ الحالية والقادمة 

ومف ىنا يبرز أىمية التربية البيئية، وأىمية برامج االرشاد الزراعي البيئي كأفضؿ سبيؿ لتعديؿ مسار السموؾ البيئي وفي ىذا الصدد يذكر 
أىمية التعميـ والتثقيؼ والتنوير بقضايا عالقة االنساف بالبيئة حيث يعتبر ذلؾ المدخؿ السميـ لترشيد سموؾ  (114: 1995)سالـ وأماؿ الجارحي 

. االنساف وتبصيره بالنتائج السمبية لسموكو غير السميـ حتي يستعيد االنسجاـ بيف حياتو ومتطمباتيا 
إف التوعية البيئية لممرأة ىي أولي خطوات وقؼ التعدي عمي البيئة مف خالؿ تفعيؿ الدور الذي تقوـ بو  ( 1 : 2007 )وتري نعمي شريؼ 

في تحقيؽ التنمية المستدامة والحفاظ عمي البيئة مف التموث، وبما أف المرأة تمثؿ نصؼ المجتمع ويقع عمي عاتقيا دور أساسي في التربية البيئية 
السميمة وحماية أفراد األسرة مف تأثير األضرار المحتممة لمعوامؿ البيئية مما يقمؿ مف معدالت اإلصابة باألمراض الصحية والنفسية، لذلؾ فإف 

.  التركيز عمي دور المرأة وحثيا عمي المشاركة الفعمية في أنشطة وبرامج التوعية البيئية مردود في الحد مف التموث البيئي 
أف المرأة الريفية ليا أدوار ترتبط مباشرة بالبيئة والتي منيا دورىا في توجيو النشي  (12 : 2001 )وتري زينب محمد، وحناف عبد الحميـ 

بأىمية الحفاظ عمي البيئة  وحمايتيا مف التموث، عالوة عمي مشاركتيا في اتخاذ أو صنع بعض القرارات التي تتعمؽ باالستخداـ التقني الموالي 
. لمبيئة 

أف المرأة الريفية في مصر تمثؿ ثروة قومية ال يستياف بيا فيي قوة فعالة وتعد جزءا رئيسيا في  (70: 1998 )وتذكر ىدي الجنيجيي 
اإلنتاج واقتصاديات السوؽ في الميداف الزراعي ابتداء مف غرس المحاصيؿ واالنتياء بحصادىا وتسويقيا، فيي تشارؾ الرجؿ في معظـ أعماؿ 
الحقؿ بؿ ولقد أصبحت تقوـ بكؿ ىذه العمميات بمفردىا بعد أف زادت معدالت اليجرة لمدوؿ العربية كما أنيا تعتبر المسئولة الرئيسية عف الثروة 

إف األدوار والمياـ التي تقوـ بيا المرأة كثيرة حيث يقع عمي عاتقيا المسئولية الضخمة كربة بيت أو كعاممة فيي تقوـ  والحيوانية وصناعة األلباف
بإدارة شئوف المنزؿ ورعاية أفراد األسرة وتربية األبناء، وتشتمؿ مسئوليتيا عمي إعداد الطعاـ وتنظيؼ المنزؿ والخبيز وغسيؿ المالبس واألواني 

مما يعكس تعامميا . ورعاية األطفاؿ والكبار صحيا، والحياكة وشراء مستمزمات المنزؿ، وليا دور في اتخاذ القرارات األسرية والمنزلية والمزرعية
. بصفة دائمة ومستمرة مع كؿ مف المخمفات المزرعية والمنزلية 

ولذلؾ نجد أف مف أىـ أىداؼ اإلرشاد الزراعي التي يجب تسميط الضوء عمييا تنمية المرأة الريفية ويتـ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ عف طريؽ تنمية 
االقتصاد – ميارات المرشدات الزراعيات التي تتعامؿ مع المرأة الريفية  وذلؾ مف خالؿ عمؿ دورات تدريبية في مجاالت التقنيات الزراعية الحديثة 

.  الغذاء – البيئة – التعميـ – الصحة – المنزلي الريفي 
وازدادت أىمية التدريب والحاجة الماسة إلية في السنوات األخيرة عندما واجيت دوؿ العالـ ومف بينيا مصر مشكمة تنمية مواردىا البشرية 
واستثمارىا عمي أحسف وجو ممكف لمواجية أثر الثورة العممية التكنولوجية وانعكاسيا عمي جميع نواحي الحياة ويتطمب مف الجياز اإلرشادي مزيدا 

مف االىتماـ بإعداد وتأىيؿ المرشد الزراعي العاـ والمتخصص ليتمكف مف مساعدة األفراد عمي االستيعاب  الصحيح، وذلؾ مف خالؿ وضع 
البرامج التدريبية المستمرة حيث أف التدريب الجيد ىو الضماف لالرتقاء بمستوي أداء العامميف باإلرشاد الزراعي ولجعؿ جيودىـ تالقي نجاحا وتقديرا 

فالطبيعة التعميمية لمعمؿ اإلرشادي والتي تتطمب مف القائميف بو أف يكونوا عمي عمـ تاـ ودراية كاممة بكؿ " مف جانبي مستقبمي الخدمة اإلرشادية 
" . تطورات العموـ واألبحاث الزراعية أوال بأوؿ، تجعؿ مف تدريب العامميف في المجاؿ اإلرشادي ذو مكانة ىامة في زيادة فاعمية الجياز اإلرشادي

بوجود نقص ظاىر في مراكز التدريب " أف ىناؾ مشاكؿ كثيرة تواجو ىذا التدريب ويحدد أىـ ىذه المشاكؿ  ( 297 : 1977 )ووجد الخولي
وما يمزميا عادة مف مدربيف مؤىميف تأىيال عاليا ومتفيميف لعممية اإلرشاد، وكذلؾ وجود عجز واضح في الميمات والتسييالت التعميمية المناسبة 

في اإلرشاد الزراعي وخاصة تمؾ التي توافؽ الظروؼ المحمية ورغـ ذلؾ فاف التدريب القائـ، والواجب تحسينو بدرجة عالية، يبقي ىو الطريؽ 
. األفضؿ لتأىيؿ ورفع كفاءة وقدرة العامميف في اإلرشاد الزراعي

وتقوـ المرشدات الزراعيات بتنفيذ البرامج اإلرشادية الخاصة بالمرأة الريفية عمي المستوي المحمي وعمييف يقع عبء االتصاؿ المباشر 
بالمسترشدات ومشاكميف، وعمييف يرتكز نجاح اإلرشاد وتطوير الريؼ، لذا وجب الدقة في اختيارىف ليمكف االطمئناف عمي ما يوكؿ إلييف مف 

 (  . 249 : 1992عمر،  )مسئولية خطيرة، وىي مسئولية تطوير المجتمع الريفي،
ومف ىنا يتبيف أىمية تفعيؿ دور المرشدات الريفيات في مجاؿ االقتصاد المنزلي بصفة عامة والتغذية والبيئة بصفة خاصة، ويسعي ىذا 

. البحث إلي التعرؼ عمي االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة وعالقتيا ببعض المتغيرات المرتبطة 
االحتياجات التدريبية بأنيا مجموع التغيرات المطموب إحداثيا في معارؼ وميارات واتجاىات األفراد لتعديؿ  " ( 82: 1978 )ويعرؼ باشات 

وتطوير سموكيـ أو استحداث سموؾ مرغوب بما يمكف مف تحقيؽ وصوليـ إلي المستوي المالئـ لألداء والقضاء عمي نواحي القصور أو العجز في 
. ىذا األداء
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نقص في المعمومات والميارات واالتجاىات يؤثر تأثيرا سالبا عمي أداء " االحتياجات التدريبية بأنيا  " ( 144 : 1995)ويعرؼ أبو السعود 
. عمؿ معيف أو بموغ أىداؼ تنظيـ ما

أو ىو " عمي أنيا الفرؽ بيف ما يرغب الفرد أو المنظمة أو المجتمع بموغو وبيف ما ىو عميو حاليا  " Malcolm (  1977 : 85  )وعرفيا 
التغير الواجب إجرائو عمي العامميف لتحسيف أدائيـ ألعماليـ وانجازىـ لمياميـ مف خالؿ االساليب " الفرؽ بيف المأموؿ والواقع وبعبارة أخري 

.  التعميمية 
إف االحتياجات التدريبية ببساطة ليست إال المعارؼ والميارات واالتجاىات التي  " Kirkpetrick" نقال عف  ( 12 : 1998 )وذكر محمد 

وجود - 1: ومف التعاريؼ السابقة نستخمص ثالثة جوانب رئيسية لمفيوـ االحتياجات التدريبية وىي " تنتقص الفرد لكي يؤدي وظيفتو بفاعمية 
إف ىذا النقص متصؿ باألعماؿ أو المياـ التي يقوـ بيا ىؤالء األفراد - 2نقص في المعارؼ أو الميارات أو االتجاىات لدي األفراد المراد تدريبيـ 

. يقابؿ ىذا النقص عف طريؽ إحداث تغيرات في سموؾ األفراد لموصوؿ إلي الوضع المرغوب عف طريؽ التدريب-3
 

المشكمة واالهداف البحثية 
إف حماية البيئة والمحافظة عمي ما بيا مف موارد لتكوف في حالة صالحة لمعطاء المستمر أمر ضروري ولتزايد التدىور البيئي بصورة خطيرة 

نتيجة لمممارسات والمعمومات الخاطئة في التعامؿ مع البيئة والموارد وتواجو أنظمة االرشاد في مختمؼ أنحاء العالـ العديد مف المشكالت أىميا 
مشكمة بناء جياز مؤىؿ تقنيا مف نساء أكفاء وراغبيف بالعمؿ في القرى واألكثر مف ذلؾ أف يكونوا قادريف عمي التفاعؿ مع المرأة الريفية في 
المجتمع الريفي، وتوجد صمة وثيقة بيف المرشدات الزراعيات وبيف المرآة الريفية حيث تعتبر المرشدة الزراعية مف أحد أىـ مصادر معمومات 

الريفيات في غالبية المجاالت بصفة عامة وفي مجاؿ البيئة  بصفة خاصة ألنو يعد مف أحد المجاالت الحديثة نسبيا، ولذا مف الضروري قبؿ البدء 
في تنفيذ البرامج التدريبية في ىذا المجاؿ فيجب عمينا تحديد االحتياجات التدريبية ليف في مجاؿ تموث البيئة وعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية 

والمينية ليف وبناء عمي ذلؾ نستطيع تقدير االحتياجات التدريبية لممرشدات وذلؾ يعتبر مف أىـ المؤشرات الدالة التي تحتاجيا اإلدارة المركزية 
. لإلرشاد لمبدء في تنفيذ البرامج التدريبية 

إف عناصر العممية التدريبية يتضمف عممية تحديد االحتياجات التدريبية والتي ىي االساس ليا ثـ يمييا تصميـ محتوي البرنامج التدريبي 
فتحديد االحتياجات التدريبية يعد مؤشرا يوجو التدريب توجييا صحيحا في تمؾ العمميات الفرعية، وتتمثؿ أىمية . ونشاطاتو وتقييـ البرنامج التدريبي

التدريب اإلرشادي في تمكيف أفراد الجياز اإلرشادي مف المرشديف والمرشدات مف القياـ بمياميـ إلحداث التغير في المجتمعات الريفية المحمية 
ولدي سكانيا الريفييف مف خالؿ تنمية قدراتيـ بتزويدىـ بأحدث المعمومات والميارات التي يتطمبيا أداىـ الجيد لدورىـ في التنمية، وحتى تتمكف 

أجيزة التدريب مف أداء ىذا الدور بنجاح يجب التعرؼ عمي احتياجات ىؤالء العامميف عف الموضوعات المراد تدريبيـ عمييا مف خالؿ  استخداـ 
. طرؽ اختبار المعمومات التي تحدد مستواىـ الفعمي 

: لذلؾ تتمخص مشكمة البحث في محاولة اإلجابة عمي التساؤالت التالية 
  ما ىي درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة. 
  ىؿ توجد عالقة بيف درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة وبيف كؿ مف المتغيرات المستقمة المدروسة التالية: 

السف، والحالة الزواجية، والنشأة، ومكاف االقامة، وعدد سنوات الخدمة في قطاع الزراعة، وعدد سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي، والمؤىؿ 
الدراسي، وأقدمية التخرج، والحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ تموث البيئة، ومدة التدريب باليوـ في مجاؿ البيئة، وكمية المعمومات 

المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ 
البيئة، ودرجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة الرضا الوظيفي، ودرجة التجديدية، واالتجاه نحو التدريب، 

 .ودرجة دافعية االنجاز، ودرجة االنفتاح الثقافي والحضاري 
 

االسموب البحثي 
أجري ىذا البحث في ثالثة محافظات، االولي بالوجو البحري وىي الدقيمية، والثانية بمصر الوسطي وىي بني سويؼ، والثالثة بالوجو القبمي 

االدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ) مرشدة 134وىي أسيوط وىي تمثؿ جميع المرشدات الزراعيات العامالت بالمحافظات الثالثة والبالغ عددىف 
% . 12وبمغت نسبو شاممة البحث مف إجمالي شاممة العامميف بالجياز الوظيفي لإلرشاد الزراعي  (2011

 وذلؾ عف طريؽ استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية تـ تصميميا 2013/ 2/ 15 إلي  15/12/2012تـ جمع بيانات ىذا البحث في الفترة مف 
 مرشدة زراعية بمحافظة الفيوـ وذلؾ لمتأكد 26 وذلؾ عمي 2012لتحقيؽ أىداؼ البحث وقد تـ اختبار ىذه االستمارة مبدئيا  في شير ديسمبر عاـ 

مف وضوح االسئمة والعبارات وسالمة صيغتيا وقد ساعد االختبار المبدئي في تعديؿ بعض أسئمة استمارة االستبياف وقد تـ تصميميا لتحقيؽ 
. أىداؼ البحث، وتـ تجميع البيانات المطموبة ميدانيا مف خالؿ المقابمة الشخصية 
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السف، والحالة الزواجية، والنشأة، ومكاف االقامة، وعدد سنوات  واشتممت استمارة االستبياف عمي مجموعة مف االسئمة لقياس المتغيرات المستقمة وىي
الخدمة في قطاع الزراعة، وعدد سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي، والمؤىؿ الدراسي، وأقدمية التخرج، والحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ 

تموث البيئة، ومدة التدريب باليوـ في مجاؿ البيئة، وكمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة في مجاؿ 
تموث البيئة، ودرجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ البيئة، ودرجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة الرضا 
الوظيفي، ودرجة التجديدية، واالتجاه نحو التدريب، ودرجة دافعية االنجاز، ودرجة االنفتاح الثقافي والحضاري باإلضافة إلي المتغير التابع وىو 

التموث الغذائي، التموث اليوائي، التموث :تحديد درجة االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة في الموضوعات االتية 
. المائي وتـ قياسو عف طريؽ اختبار ليذه المعمومات 

في حالة االجابة الخاطئة  وواحد في حالة االجابة الصحيحة وحساب  (صفر )تـ تصحيح إجابات المبحوثة عمي ىذا االختبار واعطائيا 
 48)في حالة االجابة الخاطئة عمي كؿ أسئمة االختبار وحد أعمي قدرة  (صفر )الدرجة التي حصمت عمييا والمفروض أنيا تتراوح ما بيف حد أدني 

في حالة االجابة الصحيحة عؿ كؿ أسئمة االختبار وتـ تحديد االحتياجات لممبحوثات مف خالؿ طرح الدرجة التي حصمت عمييا المبحوثة  (درجة 
، تـ تقسيـ المبحوثات وفقا لممدي الفعمي (× ²)مف الدرجة الكمية ولمتعرؼ عمي عالقة المتغير التابع بالمتغيرات المستقمة باستخداـ مربع كاي 

: لدرجات االختبار إلي ثالثة فئات، وىي 
 ( درجة20اقؿ مف )المرشدات فئة االحتياج المنخفض - 
  ( درجة31- 20)المرشدات فئة االحتياج المتوسط - 
 ( درجة31اكثر مف )المرشدات فئة االحتياج مرتفع - 

: أما فيما يتعمؽ بالمتغيرات المستقمة فقد تـ قياسيا كاالتي 
 تـ سؤاؿ المبحوثة عف سنيا، وقد استخدـ الرقـ الخاـ في التحميؿ االحصائي لبيانات البحث :سف المرشدة  -1
 تـ سؤاؿ المرشدة عف حالتيا الزواجية مف حيث غير متزوجة أو متزوجة أو مطمقة أو أرممة : الحالة الزواجية  -2
 .تـ سؤاؿ المبحوثة عف نشأتيا مف حيث ريفية أـ حضرية : النشأة  -3
 .تـ سؤاؿ المبحوثة عف مكاف اقامتيا مف حيث العمؿ قريب أـ بعيد: مكاف االقامة الحالي  -4
 .تـ سؤاؿ المبحوثة عف المؤىؿ الدراسي ليا مف حيث دبموـ زراعة أو بكالوريوس زراعة أو أي مؤىؿ أعمي: المؤىؿ الدراسي -5
تـ سؤاؿ المبحوثة عف سنو حصوليا عمي المؤىؿ وقد تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ تحديد المبحوثة لمعاـ الميالدي الذي : أقدمية التخرج -6

 .2013حصمت فيو عمي المؤىؿ وطرح ىذا العاـ مف عاـ 
تـ سؤاؿ المبحوثة عف عدد سنوات الخدمة وقد تـ : مدة الخدمة في قطاع الزراعة منذ التعييف إلي ما قبؿ العمؿ في االرشاد الزراعي  -7

. استخداـ الرقـ الخاـ في التحميؿ االحصائي لبيانات البحث
وتـ سؤاؿ المبحوثة عف عدد سنوات الخدمة وقد تـ استخداـ الرقـ الخاـ في التحميؿ االحصائي : عدد سنوات الخدمة باإلرشاد الزراعي  -8

 .لبيانات البحث 
 .تـ سؤاؿ المبحوثة عف حضور دورات تدريبية عف البيئة وعدد ىذه الدورات :الحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ تموث البيئة -9

 .تـ استخداـ االرقاـ الخاـ لمعدد الكمي الياـ التدريب التي حضرتيا المرشدة الزراعية عف البيئة  :مدة التدريب باليوـ في مجاؿ تموث البيئة  -10
تـ سؤاؿ المبحوثة عف المعمومات المتاحة في الدورة التدريبية في مجاؿ تموث : كمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة  -11

 عمي التوالي 1، 2، 3البيئة فكانت االستجابة ما بيف كثيرة، متوسطة، قميمة لكؿ دورة مف الدورات التي حصمت عمييا وأعطيت االستجابات 
 .وتـ جمع الدرجة الكمية لكمية المعمومات واستخداـ الرقـ االجمالي في التحميؿ االحصائي 

لتحديد درجة االستفادة مف الدورات التدريبية في مجاؿ البيئة  تـ إعطاء درجات  :درجة االستفادة مف الدورة الخاصة في مجاؿ تموث البيئة -12
، استفادة ( درجة 2) ، استفادة متوسطة ( درجات 3 )استفادة عالية : لمدي االستفادة مف كؿ دورة تدريبية عؿ حدة عمي النحو التالي 

، وكانت الدرجة الكمية لالستفادة مف الدورات التدريبية تمثؿ مجموع درجات االستفادة لجميع (صفر  )، غير مفيدة (درجة واحدة )ضعيفة 
 .الدورات التي تعرضت ليا المبحوثة

تـ إعطاء درجات لتكرار التعرض لكؿ مصدر مف مصادر المعمومات عمي : درجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة  -13
، و ال ( درجة 1)، ويتعرض نادرا لممصدر ( درجة 2) ، ويتعرض أحيانا لممصدر ( درجات 3 )يتعرض دائما لممصدر : النحو التالي 

، وكانت الدرجة الكمية لمتعرض لمصادر المعمومات تمثؿ مجموع درجات تكرار التعرض لجميع المصادر التي (صفر  )يتعرض لممصدر 
. تعرضت ليا المبحوثة 

لتحديد درجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة تـ إعطاء درجات : درجة االستفادة لمصادر المعمومات في مجاؿ البيئة -14
، ال ( درجة 1) ، استفادة جزئية لممصدر ( درجة 2 )استفادة كمية لممصدر : لمدي االستفادة مف كؿ مصدر عمي حدة عمي النحو التالي 
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وتـ حساب مجموع الدرجات التي حصمت عمييا مف عبارات ىذا المقياس لتعبر عف درجة االستفادة مف  (صفر  )توجد استفادة لممصدر 
 .مصادر المعمومات، وتـ استخداـ الرقـ الخاـ الذي تـ حسابو لمتعبير عف ىذا المتغير 

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ مقياس مكوف مف اثنتي وعشروف عبارة تدرجت االستجابات لكؿ منيا بيف ثالثة بدائؿ : الرضا الوظيفي  -15
 عمي التوالي في حالة العبارات االيجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية وتـ حساب مجموع 3،2،1وأعطيت ىذه البدائؿ الدرجات 

الدرجات التي حصمت عمييا مف عبارات ىذا المقياس لتعبر عف درجة الرضا الوظيفي لممبحوثة، وتـ استخداـ الرقـ الخاـ الذي تـ حسابو 
 .لمتعبير عف ىذا المتغير 

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ مقياس مكوف مف أربعة عشر عبارة تدرجت االستجابات لكؿ منيا بيف ثالثة بدائؿ : درجة التجديدية  -16
 عمي التوالي في حالة العبارات االيجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية وتـ حساب مجموع 3،2،1وأعطيت ىذه البدائؿ الدرجات 

الدرجات التي حصمت عمييا مف عبارات ىذا المقياس لتعبر عف درجة التجديدية لممبحوثة، وتـ استخداـ الرقـ الخاـ الذي تـ حسابو لمتعبير 
. عف ىذا المتغير 

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ مقياس مكوف مف سبعة عشرعبارة تدرجت االستجابات لكؿ منيا بيف ثالثة بدائؿ : االتجاه نحو التدريب  -17
 عمي التوالي في حالة العبارات االيجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية وتـ حساب مجموع 3،2،1وأعطيت ىذه البدائؿ الدرجات 

الدرجات التي حصمت عمييا مف عبارات ىذا المقياس لتعبر عف درجة االتجاه نحو التدريب لممبحوثة، وتـ استخداـ الرقـ الخاـ الذي تـ 
. حسابو لمتعبير عف ىذا المتغير

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ مقياس مكوف مف ثماني عشر عبارة تدرجت االستجابات لكؿ منيا بيف ثالثة بدائؿ : دافعية االنجاز  -18
 عمي التوالي في حالة العبارات االيجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية وتـ حساب مجموع 3،2،1وأعطيت ىذه البدائؿ الدرجات 

الدرجات التي حصمت عمييا مف عبارات ىذا المقياس لتعبر عف درجة دافعية االنجاز لممبحوثة، وتـ استخداـ الرقـ الخاـ الذي تـ حسابو 
. لمتعبير عف ىذا المتغير 

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ مقياس مكوف مف أربعة عشر مصدر لالنفتاح الثقافي وتـ اعطاء درجات : االنفتاح الثقافي والحضاري  -19
درجة ) ، تستخدميا نادرا ( درجة 2) ، تستخدميا أحيانا ( درجات 3)تستخدميا دائما : لتكرار استخداـ مصادر االنفتاح عمي النحو التالي 

 .وكانت الدرجة الكمية الستخداـ ىذه المصادر تمثؿ مجموع درجات تكرار التعرض لجميع ىذا المصادر التي تستخدميا المبحوثة  (واحدة 
 وتـ تحميؿ بيانات البحث احصائيا وعرضيا عف طريؽ العرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ 

لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة االسمية وبيف المتغير التابع، كذلؾ تـ استخداـ اختبار  (× ² )المعياري، كما تـ استخداـ اختبار مربع كاي 
. معامؿ االرتباط البسيط لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة الكمية فقط وبيف المتغير التابع 

  

 النتائج والمناقشة
  :االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجال تموث البيئة -1

لقياس درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة، تـ تصميـ اختبار تحصيؿ الىـ المعمومات المرتبطة بموضوعات 
معمومات عف التموث الغذائي، معمومات عف التموث اليوائي، معمومات عف التموث المائي وتـ تصحيح إجابات : تموث البيئة والتي تتمثؿ في

وتـ تحديد االحتياجات لممبحوثات مف خالؿ طرح الدرجة التي  المبحوثات عمي أسئمة االختبار وحساب الدرجة التي حصمت عمييا كؿ منيف،
حصمت عمييا المبحوثة مف الدرجة الكمية والمفروض أف يتراوح المدى النظري لدرجة االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث 

درجة في حالة االجابة الصحيحة عمي  (48)درجة كحد أدنى في حالة االجابات الخاطئة عمي كؿ االسئمة  وحد أقصى قدره  (صفر)البيئة ما بيف 
( 41) درجة كحد أدنى وحد أقصى قدره ( 9 )وقد تراوح المدى المطمؽ الفعمي لمدرجات التي حصمت عمييا المبحوثات ما بيف. كؿ أسئمة االختبار

) درجة، وانحراؼ معياري قدره ( 23.51 )درجة، وقد كاف المتوسط الحسابي لدرجات اختبار المعمومات التي حصمت عمييا المبحوثات مساويا
 . درجة  (6.77

وقعف في فئة االحتياج المتوسط، وأف أكثر مف ثمث  (%46.3)أف ما يقرب مف نصؼ المبحوثات  (1) وتبيف بيانات الجدوؿ رقـ 
 %(. 16.4)كف في فئة االحتياج المنخفض، بينما كانت أقؿ الفئات ممف كف في فئة االحتياج المرتفع، حيث بمغت نسبتيف  (%37.3)المبحوثات

  توزيع المبحوثات وفقا لفئات درجة االحتياجات التدريبية في مجاؿ تموث البيئة( 1)جدول 
% عذد فئبت درجة االحتيبجبت التذريبية في مجبل البيئة 

 37.3 50 ( درجة20اقل من )احتيبج منخفض 

 46.3 62 ( درجة31- 20)احتيبج متوسط 

 16.4 22 ( درجة31اكثر من )احتيبج مرتفع 

 100 134اإلجمبلي 
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 :العالقة بين درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجال تموث البيئة والمتغيرات المستقمة المدروسة -2
توجد عالقة معنوية بيف درجة االحتياجات التدريبية لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث " لتحقيؽ ذلؾ تـ صياغة الفرض البحثي التالي 

السف، والحالة الزواجية، والنشأة، ومكاف االقامة، وعدد سنوات الخدمة في قطاع الزراعة، وعدد  :البيئة وبيف المتغيرات المستقمة المدروسة وىي 
سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي، والمؤىؿ الدراسي، وأقدمية التخرج، والحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ تموث البيئة، ومدة التدريب باليوـ 
في مجاؿ البيئة، وكمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة التعرض 
لمصادر المعمومات في مجاؿ البيئة، ودرجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة الرضا الوظيفي، ودرجة التجديدية، 

. واالتجاه نحو التدريب، ودرجة دافعية االنجاز، ودرجة االنفتاح الثقافي والحضاري
: والختبار هذا الفرض البحثي تم صياغة الفرض االحصائي التالي 

ال توجد عالقة معنوية بيف درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة وبيف المتغيرات المستقمة المدروسة السابؽ 
. ذكرىا 

وقد تـ التعرؼ عمي وجود عالقة معنوية بيف درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات كمتغير تابع، والمتغيرات المستقمة االسمية 
: باستخداـ مربع كاي، ومعامؿ االرتباط البسيط لممتغيرات الكمية منيا وكانت النتائج كالتالي 

ممخص لنتائج التحميؿ االحصائي باستخداـ مربع كاي واالرتباط البسيط الختبار العالقة بيف كؿ مف المتغيرات المستقمة ودرجة ( 2)جدول 
 االحتياج التدريبي

قيمة مربع كاي قيمة معامؿ االرتباط   (الكمية، واالسمية  )المتغيرات المستقمة 
ػػػػػ  0.073 -السف  -1 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػػػػػ الحالة الزواجية  -  2 ػ ػ ػ ػ ػ ػ  0.28ػ
ػػػػػ النشأة - 3 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  0.36ػ
ػػػػػ مكاف االقامة - 4 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  3.72ػ
ػػػػػ المؤىؿ الدراسي - 5 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  0.65ػ
ػػػػػ  0.09 -أقدمية التخرج - 6 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  0.118 -عدد سنوات الخدمة في قطاع الزراعة - 7 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  0.066عدد سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي - 8 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ الحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ تموث البيئة - 9 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  3.51ػ

ػػػػػ  0.070مدة التدريب باليوـ في مجاؿ البيئة - 10 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  ** 0.227-كمية المعمومات المتاحة في الدورة في مجاؿ تموث البيئة -11 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  ** 0.237 -درجة االستفادة مف الدورة الخاصة في مجاؿ تموث البيئة -12 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  * 0.174 -درجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة -13 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  0.067 -درجة االستفادة مف مصادر المعمومات في مجاؿ تموث البيئة -14 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  0.122 -درجة الرضا الوظيفي -15 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ ** 0.337 -درجة التجديدية -16 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ ** 0.378 -االتجاه نحو التدريب -17 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ  ** 0.485 -درجة دافعية االنجاز -18 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػ ** 0.344 -درجة االنفتاح الثقافي والحضاري -19 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 0.181= الجذولية  ( r )      قيمة 9.21= الجذولية  (× ²)        قيمة 0.01عنذ مستوي ** 

 0.131= الجذولية  ( r )          قيمة 5.99= الجذولية  (× ²)    قيمة 0.05عنذ مستوي  *  

 
وتوضح بيانات الجدوؿ عند استخداـ مربع كاي انيا ال توجد عالقة معنوية بالنسبة الحالة الزواجية، النشأة، مكاف االقامة، المؤىؿ الدراسي، 
الحصوؿ عمي دورات تدريبية في مجاؿ تموث البيئة، كما أظيرت النتائج عند استخداـ معامؿ االرتباط البسيط وجود عالقة ارتباطية معنوية عند 

كمية المعمومات المتاحة في الدورة في :  بيف درجة االحتياج التدريبي لممرشدات الزراعيات وبيف المتغيرات المستقمة المدروسة التالية 0.01مستوي 
مجاؿ تموث البيئة، ودرجة االستفادة مف الدورة الخاصة في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة التجديدية، واالتجاه نحو التدريب، ودرجة دافعية االنجاز، 
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 بالنسبة درجة التعرض لمصادر المعمومات في مجاؿ البيئة، ولـ 0.05ودرجة االنفتاح الثقافي والحضاري بينما كانت العالقة معنوية عند مستوي 
تظير عالقة معنوية بالنسبة لسف المبحوثة، أقدمية التخرج، وعدد سنوات الخدمة في قطاع الزراعة، وعدد سنوات الخدمة في العمؿ االرشادي، 

ووجود عالقة ارتباطية عكسية غير معنوية بيف االحتياج التدريبي لممرشدات . ومده التدريب باليوـ في مجاؿ تموث البيئة، ودرجة الرضا الوظيفي
الزراعيات في مجاؿ تموث البيئة وكؿ مف السف، وأقدمية التخرج، وعدد سنوات الخدمة في قطاع الزراعة، ودرجة االستفادة مف مصادر المعمومات 

 . في مجاؿ البيئة، ودرجة الرضا الوظيفي 
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Abstract 

God created Adam and appoint as successor him on Earth for their own citizens and let him clean 

environment free of pollution, but the sons of Adam over the centuries soiled environment intentionally or 

unintentionally so pollution became a major problem given a lot of attention in view of their negative effects on 

human life, noaier contaminants reach the human body in the air you breathe and the water you drink and food 

you eat and pollution one of the most important environmental problems that suffer from most societies in 

particular developing societies and all as a result of the absence of environmental awareness and therefore 

everyone acknowledged the essential  need to create an environmental education, environmental awareness, 

environmental culture among the general public to understand the importance of the environment and the need 

to maintain the foundations, human behavior, and the role of extension in the overall development and as a 

distinct education systems aimed at behavioral changes are desirable in the knowledge, skills, values and 

attitudes of the seeking guidance for it to be a strong agricultural extension and both guides And guides and 

guidance tool In achieving its objectives, thus highlighting the importance of development through upgrading 

the knowledge and performance levels, and updated its intellectual abilities and skills and support trends in line 

with various international and local changes in order to ensure its conformity to the mainstream of civilization 

and progress through training and provided them with all the novelty as executives as the indicative programs 

and activities at the local level and falls through education and direct contact with the seeking guidance and the 
link between the farmers and the agricultural scientific research organizations. These depends on the definition 

and measurement of training needs this agricultural extension and accounted for and classified according to 

priority and thus build appropriate training programs to address deficiencies and technical skills and knowledge 

they have. 

Due to the importance of the role of female extension workers in the process of communication, because it 

is considered the only way to reach half of the society, and this clarifies the importance of providing the 

extension workers services for rural women, essentially with the presence of the female extension workers body 

which is authorized technically and professionally to guide and improve the efficiency of the rural woman; for 

this reason, this research has been held in order to determine  the training needs of the female extension workers 

in the field of environmental pollution, and this has been carried forth through application of test information for 

the researched women, including the following topics: food contamination, air pollution, water pollution.as well 

as The objectives of the study include determining  the relationship between the degree of training need for 

female extension workers and between the independent variables studied, which include age, marital status, 

origin, place of residence, number of years of service in the agricultural sector, the number of years of service in  

the extension work, academic qualification, seniority of graduation, obtaining training courses in the field of 

environmental pollution, duration of the training day in the field of environment, the amount of information 

available in the session in the field of environmental pollution, the degree of benefit from the course in the field 

of environmental pollution, the degree of exposure to sources of information in the environmental field, the 

usefulness of the sources of information in the field of environmental pollution, the degree of job satisfaction, 

innovative degree, the trend towards training, the degree of motivational achievement, degree of cultural and 

civilizational openness. 

The comprehensive research of all female extension workers in three governorates Dakahlia, Beni Suef, 

Assiut. And totaling 134 femal extension workers  has been determined that the three provinces selected by 
random to take into account to choose those governorates to represent one of the face of naval and other Middle 

Egypt and the third from Upper Egypt and the percentage of a comprehensive study of the total agricultural 

extension  device functional agricultural extension 12%. Were collected the required data in the field through 

the questionnaire through personal interview, were analyzed research data statistically and displayed through the 

display tabular repetitive, and percentages, and the arithmetic mean, and standard deviation, and the term has 

also been used chi square to study the relationship between the independent variables nominal and the 

dependent variable, as well as test was used simple correlation coefficient to study the relationship between the 

independent variables Quantity only Almtgiraltaba. 

The results of the research with respect to degree of need for the training of female extension workers in the 

field of environmental pollution that nearly half of respondents (46.3%) have fallen in the category needs 

average, and more than a third of respondents (37.3%) were in the category needing low, while the lowest 

categories who were in the category Needing highest, hitting percentage (16.4%). As it turns out that there is a 



 الخ....  هدى محمد الجنيجهي                                                                   -                                                           302- 

 2013 ( 3 ) 51مجلة حوليبت العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

correlation between need for the training of female  extension workers  as the dependent variable and the 

independent variables the following: the amount of information available in the session in the field of pollution 

of the environment, the degree of benefit from the course in the field of pollution the environment, the degree of 

exposure to sources of information in the field of environmental pollution, regenerative degrees, the trend 

towards training, the degree of achievement motivation, the degree of cultural openness.  

 


