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الباحث

المستخمص

، ووضـع تصور مقترح لتحسـين جودة نظـام أألرشاد الزراعــي البيئـي المتضمـــن مدخالت،استيدف البحث التعرف عمى واقع أألرشاد الزراعي البيئـي
 محافظــات عـــدد العاممين8  تكون مجتمع البحث من محافظات المنطقة الوسطى مـن العــراق والبالــغ عـدىا. مخرجات والتحسين المستمر،عمميات
 وعميـــو أصبحت المحافظات، تم أستبعاد كل من محافظتي أألنبار وصالح الديـن بسبب الظروف االمنية فـــي وقت جمـع البيانـات،) مبحوث186( فييــا
،) بابل، كربـالء المقدسة، النجف أألشـراف،) محافظـات ىـي(بغـداد4( ) وبواقع%70( ) محافظات وأخـــذت عينة عشـوائية بنسبة6( الخاضعو لمبحث

 تم أعــداد، ولتحقيـــق أىـداف البحث،) مبحوثأ148( ونظ أر لقمةعددالعاممين في المحافظات المشمولة بالبحث تم أخذ المجتمع باكممو والبالـغ عددىـــم
(39)) فقـــرة لمدخالت و28( ) فقرة توزعت عمى أربع مجاالت منيــا89( استبانة لجمع البيانات من المبحوثين تكونت من مقياس خماسي تضمن

 توصمت نتائج، واليدويspss ولتحميل وعرض النتائج أستخــدم التحميـل االحصائي.) فقرات التحسين المستمر6( ) فقرة لمخرجات16(فقرة لعمميات و
أألان ىذه، و كما ظيـر ىناك تباينات أىمية محاوروفقرات النظام، البحث الى ان واقع نظام يعــد ضعيفأ من خالل النتائج التـي توصمت الييا الباحثة
 وكما أظير أن غالبية المبحوثين وافقواعمى التصور المقترح لتحسين توصي الباحثة، التبايات كانت طفيفـة مما يدل عمى أن معظميا تعد ميمة
ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الو ازرات المعنية بالبيئة وتحسينيا لتبادل المعمومات
 تقانات مفيدة لمبيئة،  أألرشاد الزراعي البيئي، تحسين ـ تصورالمقترح

: كممات مفتاحية

البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences –1295-1303: (5) 48/ 2017

AL-raghi& AL – Mashhadany

IMPROVE THE QUAIITY OF ENVIRONMENT AGRICUITURAI EXTENSION
SYSTEM THE PROVINCES OF CENTRAL REGLON OF IRAQ
Z. I. I. AL-raghi
M.A.S.AL – Mashhadany
Research
Prof.
Dept . of Agric . Extension – college of Agric – Univ – of Baghdad
Abdo –k @ yahoo . com
ABSTRACT
This research aimed at explorivg the reality of environmental agricultural extension system and visualiz
proposal to improve the quality agricultural extension systemcontaining the environmental agricltural
extension inputs , operations outputs and Continuou improvemen .The research community included the
provinces of the central regionof Iraq 8 Provinces where the number of employees 186 respondents Anbar
and Salah Religion excluded because of the security conditions at the time of data collection, and thus
the research community became (6)Provinces A random sample of (70%) was take by 4 governorates
Baghdad,Najaf supervision , Karbala , Babil) ,due to the small number of workers in the provinces
covered by the research, a whole community was taken of 148 respondents To achieve research
objective questionnaire designed to collect data from respondents consisted of Fenta scale including 89
paragraphs were distributed among four field , including 28 inputs and 39 operation , and 16 outputs
, and continuous improvement . In order to analyze and display the results , statistical analysis
software
Spss was and manual analysis . The search results were: The reality of Agricultural
Extension and environment system is weak through Results Reached by researcher .The majority of the
respondents agreed to the proposed concept To improve the
quality system composed of
agricultural inputs , processes , outputs , and continuous improvement There are variations in the
importance of axes and paragraphs of environmental Agricultural extension system in the provinces of
Central region of Iraq , but these were minor variation which indicates that most of them were
important The researcher reached the following recommendations .And the need to form a joint committee
between the ministries concerned with the environment and improve the exchange of information
Keywords: improvement conceived proposal, environmental agricultural extensio , environmentally friend
technolog
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استثمار قــدر كبيـر من المال في انشــاء شركــات وب ارمــج

المقدمة

غير مجديـ ـة تسببت ف ـي حدوث اضرار بالبيئـة  ،وان ىـ ـ ـذا

يشيـ ـد العالــم الــذي نعيشــو الي ــوم تطـ ـو أر سريعـا فــي شتئ

التنــاقض القائــم بيــن الرغبــة فــي حمايــة البيئــة واستدامتيـا

مجاالت الحيــاة ومنيــا المجـال الــزراعي الــذي شيــد تطــو أر

كبي ـ أر نتيج ــة لالنفج ــار المعرفـي والتقدم الــتقنــي

وتمويـ ـل الشركات والبرامج المدمرة لمبيئة  ،كان السبب في

والثورة

الحاجـة ال ـى تطوي ـر نس ـق جدي ـد مستـ ـدام يمب ـ ــي حاجــات

المعموماتيــة ،والتـ ــي أدت الــى استخــدام الــزراع الكثيـر من

األف ـراد مــن دون انقاص مــن قــدرة االجيــال عمـى عدم تمبية

االساليب والوسائل المستحدثة والمتطورة التــي زادت م ـ ــن

حاجاتيم وتعزيز الطاقة األنتاجية لمموارد  29تع ــد التنمية

مقــدرت ــو عمـ ـى التحك ـ ـم بالظ ـروف البيئيــة واستغ ـ ـالل مواردىــا

الزراعية

 21أن االستخــدام المفــرط لمتقانات الـزراعيــة المتعــددة
لغ ــرض زيـ ــادة االنت ــاج الز ارعي وتحسيـن نوعيتــة ادى الــى

احـ ـد اشكـال التنمية المستدامة التي تعني "القدرة

عمى استم ارراالنتاج م ـع المحافظـ ـة عمـ ـى المـ ـوارد الطبيعيــة

 ،4وىـي بذلك

طيــور العديــد مــن المشكالت الزراعية،فاألستخـدام المفرط

تعد زراعة قادرة عمى أدارة الموارد بشكل

ناجح لتمبية الحاجات البشريــة المتغي ـرة مـع صيانـ ـة وتحسيـ ـن

لمكيمياؤئيات والمواد المصنعــة بيــدف زيــادة انتاجي ـة اال ارضــي

الزراعيــة عمــى المــدى القصيــر ادى الــى اضرار بالصح ــة

البيئة والمـ ـوارد الطبيعية والمحافظة عمـ ـى سالمتي ـا ،وذلك من

العــامــة واالخـ ـالل بالتـوازن البيئـ ـي عمــى الم ــدى الطويــل ،27

خالل تحقيق التوازن في استخدام األمكانيات المتاحـة

كمـ ـا اسي ــم التوســع فــي استخـ ــدام المبيــدات الـ ـى األخــالل

لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا وفق عممية تغييـر ورؤيا

جديــدة لمتغمـ ـب عمـ ـى المشكالت البيئـة دون ألح ـاق ضـ ـرر

بالتـوازن الطبيعي بين أالفـات واعدائيــا الطبيعيـ ــة وتطويــر

بالموارد الطبيعية 12

صفـ ـة المقاوم ـ ـة ليـ ـا  ،فضــال ع ـ ـن التخص ـص فــي زراعـ ـة

،وعميو تكتسب التنمية الزراعية

محص ـ ـول معيـ ــن لسن ـوات متتاليــة أسيــم فــي األخــالل بالتوازن

المستدامة أىميــة خاصة في الوطن العربي خصوصأ ف ـي

الدقيق لمعناصر الغذائية الت ـي يمكــن ان توفرى ـ ـا التربــة

الع ـ ـراق الــذي يعان ــي مـ ـن ظروف صعب ـة بعـ ـد عـ ـام 2003

والتي ادت الى اىمال مؤشرات البيئة العراقي ـة وجعمتيا من

لمنب ــات  ،ممــا ادى الـ ـى تقميص نسبة الموارد في أالراضي

اسوء البيئات في العالم وبأالخص البيئة الريفيـ ـة التـ ـي تعـد

الزراعيــة وع ـدم قدرتي ـا عمـ ـى تحدي ـد مواردىا  ،وبالتالي عدم

من أكثر المناطق تاثي أر بمشكالت البيئـة نظ أر لمتوسـع فـ ـي

قابميتيا عم ــى تمبي ــة حاج ـة الزراع الحالية والمستقبميـ ـة  22و

استخـ ـدام المموث ـ ـات واالستعمال غير السميم لالراضي والمياه ،

مـ ـع تفاقــم تمك المشـ ـكــالت تـداعـ ــت الييئات الدوليـة

كمـا ان أألراضي الزراعية تعاني اليوم من تدىور بيئـ ـي كبيـ ــر

والحكوميــة وغيرىا لمواجية الخطـ ارل ــذي ييدد البيئة والعمل

بسبب ع ـ ـدم أستخدام تقنيات حديثــة الت ـي تتــالءم مــع الظروف

عمى حمي ـا مــن خ ـالل اق ـرار االتفاقيات العالميــة واالقميمية
وتشريع القوانييـن واصــدار االعالنــات
البيئـة

 ،وعقد الندوات العمميـة

المعنيــة

الطبيعية لمريف  ،فضـال عـ ـن تعرض التربـة العراقيــة لتدىور

بحمايــة

فــي نوعيــة عناصر تربتيا وخصائصيا

المختمفة والمؤتمرات

كمؤتمـراالرض ومؤتمر البيئة فـي أستوكيوليـم عـ ـ ـام 1977

والكيمياؤئية والبايموجية ،وذلك بفعل الفياضانات واألف ـراط

فـ ـي ال ـري وازالة الغطاء النباتـي ال ـذي ادى الـ ـى تحـ ـول

الـ ـذي اك ــد عم ــى الحف ــاظ عمــى البيئــة وحمايتيا  ،وبرنامــج
األمــم المتحــدة لمبيئـة عـام

الفيزياؤئيـة

االراضـ ـي المنتجة الـ ـى ارض قاحمـ ـة  ، 25وفي ظل بروز

 ، 1974والصنـ ــدوق الدولــي

لمطبيع ــة الـ ــذي رك ـز عمــى حفــظ الطبيعــة وتعزيـز وسائ ـ ــل

مفاىيـ ـم التنميــة الزراعيــة المستدامــة وحماية البيئـ ـة والحفـاظ

الذي ىــدف الى

مـن اثار ،فضال عـ ـن

حفــظ التموث  ،فضـ ـال ع ـ ـن مؤتم ـرالبحريـن

عمى التنوع الحيوي وماينتج عنيا

تطبيـ ـق سياسات وبرامج االصالح واىمـية مشاركة الفئات

رفـ ـع مستـ ـوى الوعـ ـي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين شرائح

المستيدفة فــي برامـ ـج التنميـ ـة  ،تتكــاثف جميــع الجيـات

المجتمع  ، 1وتـوالت المؤتمرات االقميمية الميتمـة بالبيئــة

والتــي ركـ ـزت عمــى توجيـو أألىتمــام ألستغـ ـالل المـ ـوارد

والق ــوى والمنظمات العاممة في الريف ومن بينيا أألرشـاد

المستدامة  ،خصوصأ أن

الزراعـ ـي  5ال ـذي يب ـرز كاحـ ـد أىـ ـم النظــم التعميميــة العاممــة

عمى

الممارس ـات

الطبيعي ــة المتجــددة
الوسائل

والتنمية

المستخدمة حاليأ في حماية البيئة قائمة

فـي الريف لما ليا من دور متميـز في نشــر
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البيئة المرغوبة انصآلقأ من انو عمميـة تعميميـ ـة غيـ ـر رسميـ ـة

،28وبناءأ عميـو  ..يتطمب مـن المنظمــات ذات العالقـ ــة

تيـدف الـى خدمـ ـة ال ـزراع واسرىم وبيئاتيـ ـم ومساعدتيم عمــى

بأالرشاد الزراعي البيئـي ان تنيـ ـج تحسيـ ـن الجـودة كمدخل

استغــالل الم ـوارد الطبيعيــة بصورة صحيحة  . 5ولضمـان

اساس فـ ـي تحسيـ ـن سموك العامميـ ـن فييـا لالىتمام بقضايـا

انسياب وتوصيل المعمومات بطريقة مباشرة الى الزراع

البيئة واحداث التغيـ ـرات المطموب أحداثيـا فــي سموك

يب ـرز دور العامميـ ـن بأألرشـ ـاد الزراعي البيئي في نشر الوعـ ـ ـي

المستيدفي ـن الذيـ ـن ينـظرون الى الجودة كمعيار اساس لتقييـ ـم

الـزراع

بالمعـارف والمعمومات

واختي ـار م ـا يشبع رغباتيـ ـم مـ ـن االنشط ـة والخدمات التـ ـي

البيئـ ـي  ،وذلك

بتزويد

واكسابيـ ـم الممارس ـات والميــارات

وارشادىم الى طرق

تقـ ـوم ف ـي مجـال المحافظــة عمـ ـى البيئة الريفية م ـن التموث

المحافظة عمى مصادر الث ـروة الطبيعية من ترب ـة ومياه

بغض النظ ـر عـ ـن مصادرىا

9

مـ ـن خالل التحسيـن

ونباتات والتي تمكنيم من استخدام بيئة نظيفة  ،فضال عـ ـن

المستمـ ـر لنظـ ـام البيئـ ـي والتركيـز

المستيدفيـ ـن

عمـ ـى

تعريفيـ ـم بالمشكــالت البيئية وخطرىا وكيفية التغم ـب عمييا

ومشارك ـة جميـ ـع العامميـن بي ـدف تحقي ـق التميز فـي االداء

ووضع الحمول المناسبة  ،م ـن خالل دعميم وتشجيعيم عمى

البيئي  ، 3وعميــو جــاء ىـذا البحث فـ ـي تناولو موضوعأ

تطويـ ـر مبادراتيـ ـم وافكارىـ ـم لمشروع في معالجـ ـة المشكـالت

حيويأ أأل ىـ ـو أالرشاد الزراعي البيئ ــي وعميو ييدف البحث

البيئيـة  ،وذلك باتخاذ الق اررات المناسبة التـ ـي تعتمـ ـد عمـ ـى

ال ــى التعـ ـرف عمـ ـى واقـ ـع نظـ ـام أألرشاد الزراعي

الطاقـ ـات الخاص ـة
الجي ـات الحكوميـ ـة

الحالي

البيئي ف ـي محافظـ ـات المنطقـ ـة الوسطى من العراق ،وضع

بيــم و التقميــل م ــن األعتمـ ـ ـاد عمـ ـ ـى

 ، 22وذلك عـ ـن طريق استخدام

تصور مقترح لتحسين جودة نظام أألرشاد الزراعي البيئي.

العامميـ ـن بأالرش ـاد الزراعي البيئي لمعــديد مـن الوسائل
االرشادية المتمثمة ببرامـ ـج التوعيـ ـة البيئي ـة  ،النشـ ـرات،

--1منيجية البحث  :عمى ضوء اسئمة البحث التي يتم
السعي لالجابة عمييا  ،تـ ـم استخـدم المنيــج الوصفـ ــي الذي

المطبوعـ ـات  ،الفولـ ـدرات التي تسيم في رفع الوعي البيئي

ييتم بوصف الظاىره وصفأ دقيقــا  ،كما يتع ـرف عـ ـن طريق ـو

لدى الزراع ونشـ ـر فكـ ـرة التقانـ ـات الصديقة لمبيئة بينيم

عمى العالقات بين المتغيرات الت ـي تؤثـ ـر عم ـى الظاىرة و

والعمل عمى تبنييا  ،ولكـ ـي يتحقق ذلك يتطم ـب من العاممين

التنبؤ بيــا  23مـن خالل الحصول عمى معمومات واقعية و

بأألرشادالزراعي البيئي ان يكونوا عمـى وعـ ـي بمفاىيم البيئة

دقيقة يتم عمى ضوئيـ ـا صياغة النتائج  ،وىـ ـو بذلك يركـز

بالنشاط ــات الزراعي ــة المختمف ــة ،وتوافرمدخالت

عمــى وصف الظاىرة المراد دراستيـ ـا والمتمثمـ ـة بتحسين جودة

وعالقاتيـا

زراعيـ ـة تيدف الى تحقيق الربـح لمـ ـزراع عمى المدى الطويل

نظام األرشاد الزراعي البيئــي

،خصوصـ ـأ ان الـزراع يميمون الى تبني التقانات الزراعية التي
تـؤدي الى زيادة عوائدىم المادية بينما العاممون

 -2منطقــــــــة أجـــــراء البحـــث :

بأالرشاد

المنطقــة الوسطى من العراق منطقة الجـراء البحث الحالـي ،

الزراعي البيئي يعطون قميل من االىتمام لمبعد االقتصادي
ويوجيون اىتماميم

أختيــرت محافظـ ـات

اذ تتركــز فييا اعداد كبي ـرة مـ ــن العامميـ ـن فــي مجــال االرشــاد

لمبعـ ـد الفني واالنتاجي عمـى حساب

الــزراعـ ـ ـي البيئ ـ ــي مقارنـ ـ ـة بالمحافظ ـات الجنوبية والشماليـ ـة ،

التنميـ ـة المستدامـة التــي تتطمب ان تك ـون التقانــات المستخدمة

-3مجتمع البحث  :شمل مجتمع البحث محافظـات المنطقــة

االبعاد البيئية  ،ويعود ذلك الى ضعـف وعييم بمفاىيم

ممـ ـ ـا شجـ ــع عمـ ـ ـى أختيارى ـ ــا

ذات جـدوى اقتصادية سميمة بيئيأ لممحافظة عمى االنتاجية
عمــى المـ ـدى الطويـ ـل وتحقي ـق التنمية المستدامة 6

الوسط ـ ـى مــن الع ـراق البالــغ عــددىـ ـا 8

وعميـ ـو

محافظتيـ ـن االنبـ ـار و تكـ ـريت بسبب الظروف االمني ــة فــي

فقـ ـد أشـ ـار الذىب ـي  ،ال ـى أن اداءأخصائـي االرشاد الزراعي

وقــت جم ـ ــع البيانــات  ،وعميــو اصبح ــت عــدد المحافظات

البيئــي لمميام التعميمية أألرشادية البيئيـ ـة المتعمقـ ـة بتنميـ ـة

الخاضعو لمجتمع البحث 6

المـ ـوارد البشريـ ـة متـوسط يمي ــل ال ــى االنخف ــاض ، 26وكما

محافظـات ىـي (بغداد ،

ديالــى  ،النجف االشراف  ،كرب ـالء المقدس ـة  ،بابل  ،واسط

أشارمحم ـ ـد أن المستوى المعـ ـرفي لممرشدين الزراعيين
متوسط

 ،وقــد ت ــم استبع ـ ـاد

) العاممين فـي مجـ ـال االرشــاد الز ارعــي البيئــي و الموزعين

يميـ ـل الـ ـى االنخفاض فـ ـي مجال حماية البيئة

عمى كـ ـل مـ ـن و ازرة الزراعة والبيئة والصحة و الموارد المائيـ ـة
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و دائرة

التابع ــة

االرش ــاد والت ــدريب الز ارعـ ـي

اٌشاعحٍ و اٌّشهذأٍ

لو ازرة

تضمنتيأ االستبانة  ،7و عمــى وفــق

الز ارع ــة ودائ ـرة التوعيـة واالعالم البيئي التابعة لو ازرة البيئيـة

اختبـ ــار أول ـ ــي  pre-tesالستبانــة المبحوثيـن مــن تاريــخ
2016/1/1

 ،و البالـ ـغ عـ ـددىم  186مبحوثأ

مقدارىا

-4عينة البحث  :تـم اختيـار عينــة مــن محافظات المنطقة
الوسط ـ ـى بنسبــة % 67

وبواقــع 4

محافظــات ىــي (

أالول ــى
تم

والموزعيــن عمــى المحافظـات المشمول ـة بالبحث  ،فقد تم اخـذ
مبحوثأ .

لمجـ ـال التحسي ـن المستمـ ـر

و

عددىم  148مبحوثأ  ،وسجمت اجاباتيم لممدة الواقعة بين

فقرة لعمميات أألرشاد الزراعي

- 2016-1-1

تـ ـم عرضي ـا عمــى

من خمس ــة مستويات ىي ( اتفق

تماما  ،أتفق  ،غير متاكد  ،الأتفق  ،ال أتفق تماما)واعطيت

فق ـرات

لو االوزان( )5,4 ,3,2 ,2عمى الترتيب

المجـ ـاالت

المحـ ـاور و صياغــة الفق ـرات  ،بصورتيـا االولي ـة ،
15

 2016-3-20وعميو تم وضع مقياس

خماسي متدرج متكون

فقرة موزعة عمى

بعـ ـد ان تـم تحديـد

فقرة لعمميات االرشاد الزراعي البيئي ،و

أستخدم ــت استبانــة لجمــع البيانــات مــن المبحوثيــن و البالــغ

 18فقرة لمدخـ ـالت االرشــاد

ثالثة محاور لمخرجات أألرشاد الزراعي البيئي و6

بواق ـ ــع

18

فقرة لمدخالت االرشــاد

جمــــــع البيانـــات

االخرى ،2تم تحديد  93فق ـرة موزع ــة عمــى  4مج ـ ـاالت و

البيئي موزعة عمـى 5

فقرة موزعة عمى

 4مجاالت

و

لمج ــال التحسي ــن المستمر

شيوعا لما ليــا مــن ممي ـزات جيـ ـدة تميـزى ــا عـ ــن الط ارئــق

مح ـاور و 26

بيان ــات

االختب ــار

 26فقرة لمخرجات أألرشاد الزراعي البيئــي و (  )6فقـ ـرة

المبحوثيـ ـن  ،التــي تعـ ــد من أكثـ ـر طرائ ـق جمـع المعمومات

الز ارعـ ــي البيئ ـي

89

الزراعي و 39

 ،تم استخدام االستبانة ك ــاداة لجمـع البيانــات والمعمومــات مــن

و43

تحمي ــل

االستبأنة ،

ولقيـ ــاس

بأستخدام معادلة الفاكرونب ــاخ  ،25وعميو

 24مح ــور ،

-5اداة البحث ومراحل تصميميا :بنـاء عمـى اىداف البحث

13

ت ــم

وذلك

تحديد

عمى عينــة

مبحوثـ ــأ ( خــارج عينــة البحــث ) لمتحقق

الثبات احصأئيــأ

لقمـ ـة اع ـداد العاممي ـن في مجال االرشاد الزراعي البيئـ ـي

مح ـ ــور وبواق ــع

ولغاية

30

2016/1/14

من ثبات المقايس التي تضمنتيا

بغ ـداد  ،بابل  ،النجــف االش ـراف  ،كربــالء المقدســة ) ونظ ـ أر

المجتمع بأكمم ـو و البالـ ـغ عددىـ ـم 148

ذلك

تــم أج ـراء

النتائج والمناقشة
اليدف االول:

مـن المحكميـ ـ ــن مـ ــن ذوي

التعرف عمى واقع أألرشاد الزراعي البيئي

االختصـ ـاص و الخبــرة فــي مجال االرشــاد الــز ارعـي و ادارة

ف ــي محافظـ ـات المنطق ـو الوسطى مـن العراق من خـالل
االط ــالع عم ــى الوثائــق الرسميـة ظير وج ـود ضعف

فــي

صــدق المحتـ ـوى  ، 8وذلك لمحكم عمى مدى صالحية

والمتمثمة

بعدم

االعمـال و االدارة العامة  ،لقياس الصدق الظاىري و

ماورد اعاله لقيـ ـاس ممـا صمتت لقياسو ،

مدخ ــالت

أألرش ــاد الز ارعـي البيئـ ـي

و لالستفــادة

وجود نص مكتوب لمسياسة البيئية في الجيات ذات

مالئمـ ـة

العالقة بأألرشاد الزراعي البيئي ،عدم مالئمة السياسة البيئية

الفقـ ـرات لمحــاور البحــث  ،م ـن حيث سالمـ ــة التعبيــر ،وعــدم

تنوع االنشطــة و

مـن مالحظــة المحكميــن واقتراحاتيــم فـ ــي مـ ــدى
التداخـل و التكـ ـرار بيــن الفق ـرات ،

و

وضـ ـوح الفقـ ـرات

ودقتيــا العممية  ،فضـ ـال عن اقتراح ما يرونو مناسبأ
فـي
اضافة

فقرات

ثالثـ ـي

متـ ـدرج مت ـكـ ـون

الخدمــات

الت ــي

تقدمي ـا أدارة أألرشاد الزراعي البيئي

،

،ضعف القــدرة المالي ــة الالزم ــة لتوفي ــر مستمزمات األرشاد

ذلك بالحذف او

الزراعي البيئي  .كمـ ـا تشي ـر الوثائق  .بأن التنظيم يعـد مناسبأ

لمخ ـروج بالصيغة النيائية لالداة

حد ما اال انو اليرتقي الـ ـى حجـ ـم المشكـ ـالت البيئيـ ـة الت ـي

حالـ ـة عـ ـدم موافقتيـ ـم عمييـ ـا  ،و
اخـ ـرى

بشكـل ت ــام و

موثوق ــة

لطبيعــة

و

قبـ ـل عرضيا عم ـى المبحوثيــن  ،وعميـ ـو تـ ـم أستخـ ـدام مقيـاس

تصـ ـادف المجتمع الريفـي وخصوصــأ فـ ـي الوقت الحاض ـر ،

م ـن (موافق ،موافق مع اجراء

فضال عن افتقاره الى عدد العاممين في ىذا النشاط اذ
اليتجــاوز  3عاممين .

التعديل ،غير موافق )  ،ح ــددت لــو االوزان االتيـ ــة
0, 1 , 2وعم ـى الترتيب ،تم أجراء الثبات لالستبانة الذي

يعد ميمـ ـ ـأ

وأساس ــأ

لمتاكــد م ــن ص ــدق المقاييس التي
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جدول  . 1واقع مدخالت أألرشاد الزراعي البيئي
المجال

المحاور

البٌانات

سٌاسة
االرشاد
الزراعً
البٌئً

وجود سٌاسة لالرشاد الزراعــً البٌئً هدفهـا االســاس
تحسٌــن االداء البٌئً

جدول  . 3واقع تخطيط أألرشاد الزراعي البيئي
اٌّغبي

الموارد
البشرٌة
مدخالت
أألرشاد
الزراعً
البٌئً
الموارد
المادٌة
الموارد
المالٌة
التشرٌعات
البٌئٌة

وجود عاملٌــن بأآلرشــاد الزراعـــً البٌئً ٌتمتعون
بالصفات أألتٌة --1العاملٌن من حملة شهادة
البكلورٌوس فً الزراعة .
ٌ-2متلكون خبرة التقل عن  3سنوات
-3اغلبهم من الشباب التــً تتـــراوح اعمارهم بٌن -52
.04
وجود مجموعة من الموارد المادٌــة التــً ٌحتاجها
العاملٌن فً أألرشـــاد الزراعــً البٌئً تتمثل باالثاث
المكتبة  ،حاسبــات
وجود تخصٌصات مالٌة .

أهذاف
اٌخطخ

اٌزخطُظ
اٌّشبسوخ
فٍ اعذاد
اٌخطخ

وجود تشرٌعـــات خاصـــة بحماٌــة البٌئة الرٌفٌة من
التلوث و المتمثلة بأالتً -:
ا-تشرٌــع حماٌـــة االراض الزراعٌـــة و النباتات من
التلوث وتشمل -:
ا-تشرٌـــع حماٌـــة االراض الزراعٌــة و النباتات من
التلوث و تشمـــل  -:الحجـــز الزراعً  ،تشرٌعـات
خاصة بالمبٌدات  ،ب-تشرٌع حماٌة االرض
الزراعٌة من االستنزاف تتضمن حماٌة االرض من
( التجرٌف  ،التبوٌر  ،من البناء علٌها  ،ج-تشرٌع
حماٌة الموارد المائٌة من التلوث  ،تشرٌع حماٌة
الموارد المائٌة والهواء من التلوث

ِحزىَبد
اٌخطخ
رّىًَ
ٔشبطبد اٌزٍ
رٕفز
اهذاف
إٌشبطبد

جدول  .2واقع تنظيم أألرشاد الزراعي البيئي
المجال

المحاور

البٌانات

تنظٌم أألرشاد
الزراعً البٌئً

وجود تنظٌم لالرشاد الزراعً البٌئً فً كل من (دائرة
االرشاد والتدرٌب الزراعً  ،ودائرة التوعٌة واالعالم
البٌئً /و وزارة الزراعة /قسم االرشاد الزراعً و وزارة
البٌئة  /شعبة التوعٌة واالعالم البٌئً و شعبة النظم
الطبٌعٌة و شعبة مراقبة الكٌمٌاؤئٌات  ،فضال عن شعبة
األرشاد المائً .
ظهر وجود هٌكل تنظٌمً ٌنظم و ٌحدد المسؤولٌات داخل
أألرشــاد الزراعـــً البٌئً من خالل و جود مدٌــر شعبــة
وكادر فنً متخصص فً العمل البٌئً .

الهٌكل
التنظٌمً

التنظٌم

تكامل التنظٌم

مهام وواجبات
العاملٌن فٌه

دور ومهام
الجهات
المشاركة فً
حماٌة البٌئة
الٌة االتصال
والتنسٌق بٌن
الجهات
المشاركة فً
حماٌة البٌئة

ظهش وعىد اٌعذَــذ ِـٓ إٌشبطــبد فـٍ ِغـبي
اْسشـبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ  ,و اٌّزّضٍخ ثٕشبطبد خذُِخ
 ,رعٍُُّـخ  ,ثحضُخ
ظهــش وعــىد اهذاف ٌٍٕشبطــبد و هــٍ أهــذاف
رعٍُُّـخ وخذُِخ وثحضُخ

وكما تشير الوثائق بعـدم مشاركــة العامميــن فــي اعداد الخطة
فضـال عـ ـن أن التخصصات المالية ضعيفة في وقت جمع
البيانات .
جدول  . 4واقع تنفيذ أألرشاد الزراعي البيئي
اٌّغبي

تحددت أهداف األرشاد الزراعً البٌئً بأآلتً
أهداف االرشاد
الزراعً البٌئً

اٌّحبوس
وعىد
خطخ

اٌجُبٔبد
و عىد خطخ سٕىَخ ِشوضَـــخ ٌالسشبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ
رصـذس وـــً ِـــٓ وصاسح اٌضساعخ واٌجُئخ و اٌصحـــخ و
اٌّـــىاسد اٌّبئُـــخ
وعــىد أهــذاف ٌٍخطـخ رّضٍذ ثضالس أهذاف وهٍ:
أ-أهذاف رعٍُُّخ َ :زّضً ثبصــبسح وعـــٍ اٌسىـــبْ
اٌشَفُُٓ ثبٌّىاسد اٌّزبحــخ وصـــىِ اٌـــً رىافــش
اٌّعبسف و اٌخجشاد اٌزٍ رسبعذهُ عًٍ االسزخــذاَ االِضً
ٌزٍه اٌّىاسد .
ة-أهـــذاف ثحضُخ  :رىفُـــش رمبٔـــبد صذَمخ ٌٍجُئخ
وبٌّىبفحخ اٌحُىَخ وغُشهب .
ط -أهذاف خذُِخ  :رحسُٓ ٔىعُخ اٌحُبح اٌشَفُخ ِٓ خالي
صُبٔخ اٌجُئخ ورحسُٕهب
أظهــشد اٌىصبئــك اٌشسُّــخ وعــىد عــذد ِٓ
اٌغهــبد اٌشسُّخ راد اٌعاللخ ثبٌجُئخ
وعــىد خطـخ رفصٍُــخ ِزىبٍِــخ و ِزشاثطــخ رحـىٌ
عًٍ رىلُزبد ٌزٕفـُـز ٔشبطــبد اْسشـبد اٌـضساعٍ
اٌجُئٍ وفك عذوي صٍِٕ ِحـذد فضـّ عٓ احزىاء
اٌخطـخ عًٍ ِىبْ رٕفُز إٌشبطبد  ,وطشق ووسبئً
اٌزٕفُز .
وعــىد رخصصـبد ِبٌُـخ

اهداف بحثٌة -اهداف خدمٌة -هداف تعلٌمٌةٌشترك فً التظٌم كل من التنظٌمـات الرسمٌـــة االتٌة
دائرة العامة لالرشاد و التدرٌب الزراعً  /االقسام الفنٌة
دائرة التوعٌة و االعالم البٌئً  /قسم االعالم
وزارة الزراعة  /قسم أألرشاد الزراعً
وزارة البٌئة  /شعبة التوعٌة و االعالم البٌئً  ،شعبة
النظم الطبٌعٌة  ،شعبة مراقبة الكٌمٌاؤٌات
وزارة الموارد المائٌة  /شعبة االرشاد المائً

اٌّحبوس
رٕفُز اٌفعبٌُبد
اٌزٍ َزضّٕهب
أْسشبد
اٌضساعٍ
اٌجُئٍ
ِىالع اٌزٕفُز

ِشبسوخ
اٌزٕفُز

رٕفُز

حــددت مهــام وواجبـــات العاملٌـــن بأالرشــاد الزراعً
البٌئً بأالتً -:
القاء محاضـــرات خاصـــة بالتوعٌــة البٌئٌــة واستخدام
التقانات الصدٌقة للبٌئة .
تنظٌم ندوات ارشادٌة وبوسترات ونشـــرات فً المحافظة
على البٌئة و حماٌتهـــا مـــن التلــوث

ِسزٍضِبد
اٌّبدَخ
ِشبسوخ
اٌّسزهذفُٓ
رىلُزبد
اٌزٕفُز
اٌزخصُصبد
اٌّبٌُخ

تحدٌد دور ومهام الجهات المشاركة فــً حماٌــة البٌئة
الرٌفٌة بأالتً-:
الدعم المادي استشارات علمٌةحددت الٌة االتصال و التنسٌــق بٌـــن العاملٌـــن بأألرشاد
الزراعً البٌئً مـــن جهـــة و الجهات المشاركة بحماٌة
البٌئة الرٌفٌة من التلــوث مـــن جهة اخرى بأألتً -:
الكـتــب الرسمٌـــة  -االجتماعـــات و النــدوات
شبكــة المعلومات الدولٌة االنترنٌت

اٌجُبٔبد
عشي رٕفُز اٌعذَذ ِٓ إٌشبطبد االسشبدَخ وفمب ٌٍخطخ
اٌّىضىعخ ٌهب واٌّزّضٍخ ة -:
أ -شبطبد خذُِخ
ةٔ-شبطبد أسشبدَخ
طٔ-شبطبد ثحضُخ
رُ رٕفُز إٌشبطبد أالسشبدَخ فٍ ( ِضسعخ اٌىفً
االسشبدَخ ِ ,ضسعخ اٌىفً  ,شعجخ صساعخ اٌّذائٓ
وغُشهب )
رعذد اٌغهبد اٌزٍ رٕفز اٌمىأُــٓ و اٌٍىائـح و اٌزششَعبد
اٌّعُٕخ ثحّبَخ اٌجُئخ اٌشَفُخ ِـــٓ اٌزٍىس  ,ار َخزٍف
ٔشبط اٌغهـــبد اٌّعُٕـــخ ثحّبَخ اٌجُئخ ِب ثُٓ اٌمُبَ
ثأعّــبي رٕفُزَخ او اسزشبسَخ او رخطُطُخ او ثحىس و
دساسبد عٍُّخ  ,وهٍ رشزشن عُّعأ فٍ هذف واحــذ أْ
هى حّبَخ اٌجُئخ اٌشَفُخ ِٓ اٌزٍىس
ورزّضً أالعهضح اٌّشبسوخ ثأالرٍ - :
أ-االعهضح اٌزخطُطُخ و َزجعهب عهبص شؤوْ اٌجُئخ
وِذَشَبد عًٍ ِسزىي اٌّحبفظبد
ة-اٌجحش اٌعٍٍّ و اٌزىٕىٌىعُب
طِ-شاوض و ِعبهذ اٌجحىس اٌزخطُطُخ
د-اٌغهبد اٌزٕفُزَخ  ,اٌضساعخ  ,اٌّىاسد اٌّبئُخ
عشي رىافش اٌّسزٍضِبد اٌضشوسَخ اٌخبصخ ثأالسشبد
اٌضساعٍ اٌجُئٍ  ,ار رىصعذ عٍــً اٌّغبالد اٌخذُِخ ,
وأْسشبدَخ واٌجحضُخ .
رُ ِشبسوخ اٌّسزهذفُٓ فٍ إٌذواد االسشبدَخ اٌزٍ
البِهب اٌعبٍُِٓ ثأالسشبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ
عشي رٕفُز إٌشبطبد ثحست اٌزىلُبد اٌّىضىعخ
فٍ اٌخطخ
عذَ وعىد رخصصُبد ِبٌُخ فٍ ولذ عّع اٌجُبٔبد ,
ثبٌشغُ ِٓ أٔهب وبٔذ ِزىفشح سأثمأ

تشير الوثائق الى ضعف في تنفيذ و المتمثمة ف ــي قمـ ـة
اماك ـ ـن

تنفيــذ

تخصيصات مالية
1299

النشاطـات

أالرشاديـ ـة  ،ع ــدم

وجــود

لمقيام

بتنفيذ تمك النشاطات في وفت

جمع البيانات  ،أن نسبة

المتعمقة

تنفيذ

النشاطات
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بأألرشاد الزراعي البيئي

قميمة

تعد

اٌشاعحٍ و اٌّشهذأٍ

مقارنة بحجم

تقارير مكتوبة و

المشكالت البيئية التي تواجو المجتمع الريفي .

االرشادية الزراعية

اٌّزبثعخ

اٌّحبوس

اٌجُبٔبد

رٕظُُ
اٌّزبثعخ
أعشاء
اٌّزبثعخ

ظهش عذَ وعىد رٕظُُ ٌّزبثعــخ سُـــش ٔشبطبد االسشبد
اٌضساعٍ اٌجُئٍ
غُبة االشخبص اٌمبئُّٓ ثّزبثعخ ٔشبطبد االسشبد
اٌضساعٍ اٌجُئٍ
ظهش عذَ و عىد اٌُخ العشاء اٌّزبثعخ ٔشبطبد االسشبد
اٌضساعٍ اٌجُئٍ ( رمبسَش أسجىعُخ  ,شهشَخ  ,فصٍُخ )
ظهش عذَ وعىد طشائك ووسبئً ٌّزبثعخ اِبوٓ رٕفُز
ٔشبطبد االسشبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ .
ظهش عذَ رالفٍ االخطبء عٕذ اٌزفُز واصالحهب اوي ثأوي .

اٌُخ العشاء
اٌّزبثعخ
طشائك
ووسبئً
اٌّزبثعخ
عذوي
اٌّزبثعخ

جدول  .7واقع مخرجات أألرشاد الزراعي البيئي
اٌّغبي

الزراعي ــة

ظير عدم و جود

البيئيـة و
الجراء

الية

اماكن تنفيذ النشاطات االرشادية .

تشي ــر الوثائـ ــق الـى

لمتابعة

الريفي .

طرائق و وسائل لمتابعة

تنظٌم
التقوٌم

اليدف الثاني  :وضـع تصــور مقتـــرح لتحسيــن جودة نظام
أألرشاد الزراعي البيئي فـي محافظــات المنطقة الوسطى من

العراق .

عــرض و تحمي ـ ــل و منــاقشــة م ـوافق ـ ــة المبحـوثيــن عم ـ ـ ــى

محـ ــاور مدخـ ـ ــالت أألرش ــاد ال ــز ارع ـ ــي البيئــي يض ـ ــم ى ـ ـ ــذا
المج ــال 5

متــوسط المتوسطــات والــوزن المئــوي لكــل محــور  ،وكمــا

موضــح بالجــدول أألتي -:

عدم وجود استفادة من نتائج التقوٌم للنشاطات االرشاد
الزراعً البٌئً

جدول  . 8متوسط االوساط المرجحة والوزن المئؤي لكل
محور من محاور مدخالت أألرشاد الزراعي البيئي

ظير عـدم وج ــود تنظيـ ــم متخصص لتقويــم
البيئة و

النشاط ــات

يشمــل كاف ــة أبع ــاد

أألرشــاد الزراعي البيئي و المتمثمة ،البعد المعرفي  ،البعد
أألرش ــادي ،البع ــد المؤسسي

 ،غياب االشخاص القائميـن

بتقوي ــم النشاط ــات االرشادية الزراعية

غياب الي نوع من انواع

الماليــة ،

الم ـ ـوارد الماديــة  ،لغـرض تحميل ىــذه المح ــاور تـم أستخ ـراج

جدوى
تقوٌم

االرشاديــة

مح ـ ـاور ى ـ ــي سياســة أألرشــاد الــز ارعـي البيئــي

 ،الم ـوارد البشريــة  ،التش ـريعات البيئيــة  ،الم ـوارد

ظهر غٌاب الي نوع من انواع التقوٌم نشاط االرشاد
الزراعً البٌئً
ظهر عدم وجود نتائج للتقوٌم ( تحدٌد نقاط القوة او
الضعف فً النشاطات االرشادٌة الزراعٌة البٌئٌة )
ظهر عدم وجود تقارٌر مكتوبة و مؤثقة لنتائج التقوٌم
للنشاطات أألرشاد الزراعً البٌئً .

الزراعيــة

لمبيئة

في

الوقت

تتناسب مع حجم المشكالت البيئية التي يعاني منيا المجتمع

لمنشاط ــات

ظهر عدم و جود تنظٌم متخصص لتقوٌم النشاطات
االرشادٌة الزراعٌة البٌئٌة والمتمثلة كافة أبعاد أألرشاد
الزراعً البٌئً و المتمثلة أ-البعد المعرفً ب-البعد
أألرشادي
ج-البعد المؤسسً
غٌاب االشخاص القائمٌن بتقوٌم النشاطات االرشادٌة
الزراعٌة البٌئٌة

في المخرجات

المناسب  ،فضآل عن عدم توفير برامـ ـج أرشادية و التي ال

،

المحاور

وجود ضعف

والمتمثمة بعدم توفير التقانات الصديقة

غي ــاب االشخ ــاص

البٌانات

كتابة
نتائج
التقوٌم

وعىد ِشبسوخ و رٕسُك ِٓ لجً أعهضح اٌجحش اٌعٍٍّ و
أْسشبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ فٍ رىفُش اٌزمبٔبد اٌصذَمخ ٌٍجُئخ
ٌٍّسزهذفُٓ ( أسزخــذاَ رمبٔبد اٌشٌ اٌحذَضخ  ,اٌّىبفحخ
اٌحُىَخ .

رمبٔبد
صذَمخ
ٌٍجُئخ

جدول  . 6واقع تقويم أألرشاد الزراعي البيئي

تقوٌم

اٌّحبوس
ثشاِظ
رىعُخ

ِخشعبد

وجود تنظيم لمتابعة سير النشاطــات

االرشادي ــة  ،ظيــر عدم وجود

القائمٌن
بعملٌة
التقوٌم
نوع
التقوٌم
نتائج
التقوٌم

اٌجُبٔبد
ظهش وعىد ثشاِظ اسشبدَخ رهذف اًٌ رىعُــخ اٌّسزهذفُٓ
فٍ اسزخذاَ اٌزمُٕبد اٌصذَمخ ٌٍجُئخ فضٓ عٓ ٔششاد
اسشبدَخ واٌّغالد و صحف وثشاِظ أراعُخ ورٍفضَىُٔخ

سغالد
أسشبدَخ

القائمي ــن بمتابع ـة النشاط ــات االرشادية الزراعيـة البيئ ــة

المجال

البيئية  ،عــدم وجـ ـود أستفادة

ظهش وعىد عذد ِٓ اٌسغالد أْسشبدَخ .

تشير الوثائق ع ــدم

االرشادي ــة

من

نتائج التقويم لمنشاطات االرشادية الزراعية .

جدول  . 5واقع متابعة أألرشاد الزراعي البيئي
اٌّغبي

مؤثقة

لنتائ ــج

تقويم

لمنشاطات

التقويم

البيئية

 ،ظير

لمنشاطات

أالرشادية

د
اٌّحىس
حست
االسزّبسح
2

1

5

2

3

3

2

4

1

5

اٌّحىس
اٌّىاسد اٌّبدَخ
ٌزششَعبد
اٌمبٔىُٔخ
اٌّىاسد اٌّبٌُخ
اٌّىاسد اٌجششَخ
سُبسخ أالسشبد
اٌضساعٍ اٌجُئٍ
اٌّعذي

4.32

86.4
85.5

4.27
83.5
4.17
82.3
4.11
74.1
3.66
4.1

الزراعية البيئي ــة  ،ظي ــر عـدم وجود نتائج لمتقويم (تحديد نقاط
القوة او الضعف لمنشاطــات االرشادية)  ،ظير

د اٌّحىس
حست
أالهُّخ

ِزىسظ
أالوسبط
اٌّشعخ

ِزىسظ
اٌىصْ
اٌّئىٌ

عدم وجود
1300

82.3
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اٌشاعحٍ و اٌّشهذأٍ

يتضـ ـح مـ ـن الجـ ـ ـدول  8أن غاليــة أفـ ـ ـراد العين ـ ـ ـة لــدييــم

الــز ارعــي البيئــي ،وممــا ويعـ ــزز ذلــك قيم ــة االوس ــاط المرجحة

موافقــة بأىمية مدخـالت أألرشاد الزراعي البيئي باعتبارىـ ـ ـا

التي تراوحت  4.27-4,21درجــة ووزن مئــوي 85,4-

االس ـ ــاس الت ـ ــي تحـ ــرك نظــام األرشــاد الزراعي البيئـ ـي وممـ ـ ـا

 ، % 84,3وىذا ي ـدل عمى ان جميع المحاور كانت عالية

يعـ ـ ــزز ذلــك قيمــة االوسـ ـاط المرجحــة الت ــي تراوحــت بيــن

من حيث االىميـ ـة

 4,32-3,66درج ـ ـة  ،ووزن مئـ ــوي قـ ــدره 86,4-74,1

ومــع ذلك ج ـ ــاء محـورتنظيم ومتابعة

أالرشاد الز ارع ـ ــي البيئـ ـي بالمرتبة االولى من حيث أالىمية

 ، %وىــذا يــدل عمــى ان جميــع المحــاور كانــت عالية مـن

وموافقة المبحوثين عميو  .أذ حق ـق وسط مرجــح قــدره 4.27

الموارد المادية

وىو أعمى من

حيث االىميــة  ،ومع ذلك جاء محور

درجـ ـة  ،وب ـ ــوزن مئـ ــوي قدره % 85,4

بالمـرتبة االولــى مــن حيــث أالىميــة وموافقـة المبحوثين

أألوساط المرجحــة لممحاور أألخ ـرى  ،وقـ ـ ـد يرجـ ـع السب ـ ـب

درج ـ ـة ،

عدد عامميــن اليناسب مـع حجم

عميـ ـو  ،أذ حقـق وسـط مرجح قــدره 4.32

وب ـ ــوزن مئــوي قدره % 86.4

ذلك الـ ـى ان

ف ـ ـي

وى ـ ـو أعم ـ ـى م ـ ـن أألوساط

المشاكل التي

المرجحة لممحاور أألخرى  ،وقـ ـد يــرجــع السبـب فــي ذلــك

عـ ـن

وجـ ـود

ال ـ ـى عــدم ت ـوافر المـ ـوارد المادي ـ ـة بالمستـوى المطموب لعمل

الزراعي البيئي .في حين جاء محور تقويم أالرشـ ـاد

أالرشاد الزراعي البيئي .فــي حيــن جــاء محــور سيــاســة

البيئــي بالمرتبــة االخي ـرة مــن حيــث مستـ ـوى

أالرشــاد

الــزراعي البيئي

بالمرتبـة

االخيـرة

الزراعـ ـي

مـرجـ ـح ق ـ ـدره
%74.1

،

وى ـ ـو

اقـ ــل

وحـ ـدة متخصصــة لمتابعة عمـل أألرشاد

مـ ـن حيث

أألىميــة وموافقة المبحوثين عميــو  .اذ حق ـ ــق وسط مرج ـ ــح

درج ــة  ،وبوزن مئوي قـدره

اقل من االوساط المرجحة لممح ــاور االخـرى  ،وقــد يرجــع

المرجح ـ ـة

السبب فـ ـي ذلك الـى ان جميع النشاطات والبرام ـج أألرشاديـ ـة

مستوى أألىمية ومـوافقـ ــة المبحـوثيـ ـن عمي ــو  ،اذ حقــق وســط
3.66

يعاني منيا المجتمع الريفـ ـ ـي ،

فض ـ ـال

االوساط

مـن

قـ ـدره  4.21درج ــة  ،وبــوزن مئ ــوي قــدره ، %84.3وىو

تتطمب التقويـ ـم ليـ ـا بعنــاية ودق ـة

لممحـاوراالخرى ،و قد يرجــع السبب فــي ذلــك الـ ـ ــى ان

السيــاســة البيئة تع ـ ــد دليــآل يستــرشـ ــد بـو العامميــن لمقيام

 -3مخرجات أالرشاد الزراعي البيئي تضمنت مخرجات

-2عمميات أالرشاد الزراعي البيئي تضمن عمميات أألرشاد

 ،و لغرض تحمي ـل ىذه المحـ ـاور تم أستخراج

بالميام التي توكل الييم فـي مجال البيئة و حمــايتيــا
الزراعـ ـي البيئـ ـي 5

مح ـ ـاورىـ ـي تنظيـم  ،تخطيــط  ،تنفيــذ

 ،متابع ـ ـة  ،تقوي ـ ــم

ولغــرض تحميــل ى ـ ـذه المحــاور تـ ــم

أألرشاد الزراعـي البيئ ـي  3محـ ـاور ى ـي

،سجالت
متوسط

برامج  ،تقانات

المتوسطات و ال ـوزن المئـ ـوي لك ـ ـل محور  ،و

كما موضح بالجدول أألتي -:

استخ ـراج متوســط المتوسطــات و ال ـوزن المئوي لكل محور ،

جدول  . 11متوسط االوساط المرجحة و الوزن

جدول  . 9متوسط األوساط المرجحة والوزن المئوي لكل

البيئي .

وكما موضح بالجدول أألتي :

المئوي لكل محور من محاور مخرجات أالرشاد الزراعي

محور من محاور عمميات االرشــاد الزراعي البيئي .
ِزىسظ

ِزىسظ

حست

حست

أالوسبط

اٌىصْ

د اٌّحىس

د اٌّحىس

اٌّحىس

االسزّبسح

أالهُّخ

اٌّشعحخ

اٌّئىٌ

1

1.5

رٕظُُ

4.27

85,4

4

1.5

ِزبثعخ

4.27

85.4
84.8

2

3

رخطُظ

4.24

3

4

رٕفُز

4.23

84.7

5

5

رمىَُ

4.21

84.3

اٌّعذي

4.24

84.9

د
اٌّحىس حست
االسزّبسح
2

1
3

د
اٌّحىس
حست
أالهُّخ
1

2
3

اٌّحىس

رمبٔبد ِفُذح
ٌٍجُئخ
ثشاِظ
سغالد
اٌّعذي

ِزىسظ
أالوسبط
اٌّشعحخ

ِزىسظ
اٌىصْ
اٌّئىٌ

4.35

87.1

4.34
4.33
4.34

86.8
86.6
86.8

يتضح مــن الجـ ــدول  22أن غالبي ـة أفـ ـراد العينة

لديي ـم

موافقــة بأىمية مخرجات أألرشاد الزراعي البيئـي وممـ ـا يعزز
ذلك قيمة االوساط المرجحة الت ـ ـي تراوحــت بيـ ـن 4,35-

يتضــح مـ ـ ـن الجـ ـ ـدول  9أن غاليــة أفـ ـ ـراد العين ـ ــة لديي ــم

 4,33درجة ووزن مئ ـ ـوي  ، % 87,1-86,6ومع ذلك جاء

موافقــة بأىمي ــة عمميـات باعتبارىا كمطمــب مي ــم ألرشــاد

محور التقات ـات المفيدة لمبيئـ ـة بالمرتب ــة االولى من حيث
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المتعمق ـ ــة بالبيئــة وتحسيني ـ ـا ،ض ـ ــرورة تشكيـ ــل لجنــة مشتــركــة

أالىمية أوموافقـة المبحوثين عميو  ،أذ حقق وسط مرجح قدره
 4.35درج ــة  ،وبـ ـوزن مئ ـوي قدره  % 87.1وىو أعمى

بيــن

من أألوســاط المرجحـ ـة لممح ـ ــاور أألخرى  ،وقــد يرجــع السبب

المعمومــات و توفير كافة المستمزمات لتحقيق اىدافيا
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فـي ذلك الـ ـى عـ ـدم تواف ـر مستمزمــات تطبيــق التقانــات
الصديقـ ـة لمبيئــة بالكميــات والتوقيـت ـات واالسعـ ـار المناسبـ ـة

، 24فـ ـي حيـن جــاء محــور سجـالت أألرشاد الزراعي البيئ ـي
بالمرتبة أالخيرة من حيث موافقة المبحوثين عميو  ،اذ حقق
 ،وىــو

وسط مرجح قدره  4.33وبوزن مئـ ـؤي ق ـ ـدره 86.6

اقــل من االوساط المرجحة لممحـاور االخرى  ،وقــد يرجــع
تعد كوسيمة توثيق

السبب في ذلك الى أن السجـ ـالت

المعمومات يتم الرجوع الييا عند الحاجة  .في ضـ ـوء النتائـ ـج
الت ـي أسفـ ـر عنيـ ـا البحث  ،يمكـ ـن استخالص االستنتاجــات
االتيــة .تعمل الدول العربي ـة وخصوصأ العراق عمـى أح ـداث
تنمي ـة زراعية مستدام ـة عـ ـ ـ ـن طري ـق أألستخـ ـدام أألمث ـل
لممـ ـوارد الطبيعي ـ ـة والحفاظ عمييا مـ ـن التدىـ ـور  ،مـع ذلك فأن
واقع أألرشاد الزراعي البيئي يشير الى ضعف أىتمـ ـام
الجي ـات المعنية بالبيئة ،
افق ـوا

نظــام

عمـ ـ ـى التصــور
أألرشــاد

ان غاليبــة
المقتــرح

الـزراعـ ـي

مدخـ ـ ـالت  ،عمميــات ،

المبحوثيــن و
ج ـ ـودة

لتحسي ـ ــن

البيئـ ـي و المتكـ ـ ـون مـ ـ ــن

مخرجــات  ،التحسي ـ ـن المستمـ ـ ـر،

يع ــد أألرشــاد الز ارعــي الــبيئي نظــامــأ متكــامـ ـؤل يتك ــون
مجموعـ ــة
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الزراعـي البيئـ ـي ،تشكل المجاالت و المحاور المقترحــة حالــة
تفاعـ ــل بيــن غالبيــة عناصــر نظام أألرشــاد الــزراعي البيئـ ـ ـي .
من خالل نتائـ ـج البحث  ،يمك ـن وضـع بعض التوصيات و
ىي لغرض تحسين جودة أألرشاد الزراعـ ـي البيئ ـ ـي فـ ـي

محافظــات المنطقة الوسطـى  ،يوصــي بأالخــذ بالمجاالت و
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و ازرة الزراعة ،التوجو نحو االرشاد الزراعـ ـي البيئـ ـي بيدف
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بأستخدام

المكافح ـة

الحيوية و االعتماد عمى الزراعة العضوية  ،التسيــق بين
و ازرة الــز ارع ـة و البيئــة و الم ـوارد المائيــة والم اركــز البحثيــة
لالستفـادة

مـ ـ ـن نتائـ ـج االبحــاث

العمميـ ـة

و الد ارســات
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