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 المستخمص
مدخالت،  نــالمتضمـلبيئـي ي اــنظـام أألرشاد الزراع لتحسـين جودة مقترح  تصور  ، ووضـعألرشاد الزراعي البيئـياستيدف البحث التعرف عمى واقع أ  

دد العاممين ـــات عــمحافظ  8 دىان العــراق والبالــغ عــى مالبحث من محافظات المنطقة الوسط تكون مجتمع  .ن المستمرالتحسيت و رجامخ ،تعمميا
و أصبحت المحافظات ـــ، وعمياتيانـع البـقت جمي و ـــة فاالمني الظروف بسبب  ن الديـ وصالح تم أستبعاد كل من محافظتي أألنبار ،مبحوث( 186ا )ــفيي

، الء المقدسة، بابل(ـكرب راف،ـالنجف أألش داد،ـ)بغيـىت ـامحافظ (4%( وبواقع )70ذت عينة عشـوائية بنسبة )ـــوأخ محافظات (6) الخاضعو لمبحث
تم أعــداد ، البحثداف ق أىــــولتحقي ،مبحوثأ (148) مـــغ عددىـباكممو والبال المجتمع أخذ مبالبحث ت ةالمشمولات في المحافظعددالعاممين ونظرأ لقمة

 (39)و تاللمدخرة ـــفق  (28) اــمني ربع مجاالتعمى أ توزعت رة فق ( 89من مقياس خماسي تضمن ) المبحوثين تكونتلجمع البيانات من  استبانة
توصمت نتائج  ،اليدويو   spssاالحصائي ل ـالتحمي دمــأستخ  النتائج .ولتحميل وعرض التحسين المستمر رات( فق6) مخرجاتل فقرة( 16)و فقرة لعمميات

ان ىذه أأل،النظاموفقرات ىمية محاور أتباينات  ىناك رـظي  كما ، و الباحثة الييا ت ممن خالل النتائج التـي توص يعــد ضعيفأ نظام  البحث الى ان واقع
توصي الباحثة  رح لتحسينالمقت ورعمى التصواوافق نالمبحوثي ةن غالبيظير أأ كماو  ، ةميم تعد  معظميا  ى أن عم دل ي التبايات كانت طفيفـة مما 

 المعمومات المعنية بالبيئة وتحسينيا لتبادل ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات 
                                                                                                                                                            لمبيئة تقانات مفيدة  تصورالمقترح ، أألرشاد الزراعي البيئي ،تحسين ـ  كممات مفتاحية : 

 البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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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    
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  المقدمة
فــي شتئ  اورأ سريعـــــوم تطـد العالــم الــذي نعيشــو اليــيشيــ

مجاالت الحيــاة ومنيــا المجـال الــزراعي الــذي شيــد تطــورأ 
ـتقنــي  والثورة دم الـــة لالنفجـــار المعرفـي والتقكبيــرأ نتيجـ

دت الــى استخــدام  الــزراع الكثيـر من ـي أـوالتــالمعموماتيــة ،
ـن ـــاالساليب  والوسائل المستحدثة  والمتطورة  التــي زادت مـ

 مواردىــا  اللــروف البيئيــة  واستغــــم بالظــــى التحكــــو عمــمقــدرت
ـزراعيــة المتعــددة ت الــرط لمتقانان االستخــدام المفأ 21

ن نوعيتــة  ادى الــى عي وتحسيـــــادة  االنتـــاج  الزرالغـــرض زي
فاألستخـدام المفرط ،الزراعية لعديــد مــن المشكالتطيــور ا

ة االراضــي ـواد المصنعــة بيــدف زيــادة انتاجيـلمكيمياؤئيات والم
ـة  ـالزراعيــة عمــى المــدى القصيــر ادى الــى اضرار بالصحـ

، 27ــى المـــدى الطويــل ي عمـــوازن البيئـالل بالتــواالخـالعــامــة  
ى األخــالل ــدام المبيــدات الـــــم التوســع فــي استخــا اسيـــكمـ

وتطويــر أالفـات واعدائيــا الطبيعيــــة  بالتـوازن الطبيعي  بين
ة ـــفــي زراع  صــن التخصـــا ، فضــال عــــة ليــة المقاومــــصفـ

فــي األخــالل بالتوازن   ـن لسنــوات متتاليــة أسيــمــول معيـــمحصــ
ا التربــة  ــي يمكــن ان توفرىــــالدقيق لمعناصر الغذائية الت

ى تقميص نسبة الموارد في أالراضي ـلمنبـــات ،  ممــا ادى الــ
عدم   التاليد مواردىا ، وبــى تحديـــا عمــدم قدرتيــالزراعيــة وع

و  22 ةـــالزراع الحالية والمستقبمي  ةــحاجقابميتيا عمـــى تمبيـــة 
ت الدوليـة ـت الييئاـــداعـكــالت تـــع تفاقــم تمك المشـمــ

لمواجية  الخطـرالـــذي ييدد البيئة والعمل والحكوميــة وغيرىا 
قميمية الل اقــرار االتفاقيات العالميــة  واالــا مــن خــعمى حمي

واصــدار االعالنــات  المعنيــة  بحمايــة  وتشريع القوانييـن 
ميـة  المختمفة والمؤتمرات الندوات العم البيئـة  ، وعقد

 1977ام ـــستوكيوليـم  عــأكمؤتمـراالرض ومؤتمر البيئة فـي 
، وبرنامــج  ـى الحفـــاظ عمــى البيئــة وحمايتياــد عمــذي اكــالــ
، والصنــــدوق الدولــي  1974ة عـام  ـلمبيئمــم المتحــدة األ

ـل ـــز عمــى حفــظ الطبيعــة  وتعزيـز وسائـــذي ركــــلمطبيعـــة  ال
ن مؤتمــرالبحريـن   الذي ىــدف الى ــــال عـــالتموث ، فض حفــظ

بين شرائح ي البيئي ونشر الثقافة البيئية ـــوى الوعـــع مستـــرف
ة بالبيئــة  ـوالت المؤتمرات االقميمية الميتمـوت  ، 1 جتمع الم

وارد ـــالل المـــىتمــام ألستغزت عمــى توجيـو أألــوالتــي ركـ
ن ة  والتنمية  المستدامة ، خصوصأ أالمتجــدد ـــةالطبيعي

قائمة  عمى حاليأ في حماية البيئة  الوسائل  المستخدمة

المال في  انشــاء شركــات  وبرامــج  ر منـاستثمار قــدر كبي
ذا ـــي حدوث اضرار بالبيئـة ، وان ىــــة تسببت فـــغير مجدي

التنــاقض القائــم بيــن الرغبــة  فــي حمايــة البيئــة واستدامتيـا 
ل الشركات والبرامج  المدمرة  لمبيئة ، كان السبب في ـــوتموي
ـي حاجــات ـــدام  يمبـــد مستـــق  جديــنس رــى تطويــة الـالحاج

ى عدم تمبية ـاألفــراد مــن دون انقاص مــن قــدرة االجيــال عم
تعـــد التنمية   29اقة األنتاجية  لمموارد حاجاتيم وتعزيز الط

ال التنمية المستدامة التي تعني "القدرة ـد اشكـــاح الزراعية 
وارد الطبيعيــة  ـــى المـــة عمـــع المحافظــعمى استمراراالنتاج م

عمى أدارة الموارد بشكل  تعد زراعة قادرة  ي بذلكـ، وى4
ن ـــة وتحسيـــع صيانـلتمبية الحاجات البشريــة المتغيــرة م  ناجح

ا ،وذلك من ــى سالمتيـــوارد الطبيعية والمحافظة عمـــالبيئة والم
 ةـخالل تحقيق التوازن في استخدام األمكانيات المتاح

ر  ورؤيا ـلبيئة  وحمايتيا  وفق عممية  تغييلممحافظة عمى ا
 ررـــاق ضــة دون ألحـى المشكالت البيئـــب عمـــجديــدة لمتغم

عميو تكتسب التنمية الزراعية و ،  12بالموارد الطبيعية 
ي ــفخصوصأ المستدامة أىميــة خاصة في الوطن العربي 

    2003ام ـــعد ـــة بعــف صعبن ظرو ـــمـــي ـراق الــذي يعانـــالع
ة وجعمتيا من ــى اىمال مؤشرات البيئة العراقيي ادت الوالت

د ـي تعـــة التـــاسوء البيئات في العالم  وبأالخص البيئة الريفي
ي ـــع  فـة نظرأ لمتوسمشكالت البيئـن أكثر المناطق تاثيرأ بم

ي والمياه ، لالراضات واالستعمال غير السميم ــــدام المموثـــخاست
ـر ـــي كبيـــألراضي الزراعية تعاني اليوم من تدىور بيئكمـا ان أ
ي تتــالءم مــع الظروف ــدم أستخدام تقنيات حديثــة التــــبسبب ع

ــة  لتدىور ن تعرض التربـة العراقيـــال عـالطبيعية لمريف ، فض
ا  الفيزياؤئيـة فــي نوعيــة عناصر تربتيا وخصائصي

راط ــانات  واألفوالبايموجية  ،وذلك بفعل الفياضوالكيمياؤئية 
ول  ـــى تحـــذي ادى الــي الـري وازالة الغطاء النباتــي الـــف

في ظل بروز ، و  25ة ـــقاحمى ارض  ـــي  المنتجة  الـــاالراض
اظ ـة والحفـــم التنميــة الزراعيــة المستدامــة وحماية البيئـــمفاىي

ن ـــع فضال، ارعمى التنوع الحيوي وماينتج عنيا  مـن اث
اىمـية مشاركة الفئات و ق سياسات وبرامج االصالح ـــتطبي

ـات  تتكــاثف جميــع الجي ،ة ـــج التنميـــالمستيدفة فــي برام
اد ـأألرش من بينياي الريف و والقـــوى والمنظمات العاممة ف

لنظــم التعميميــة العاممــة م اـــد أىـــرز كاحــيبذي ــال 5ي ـــالزراع
ات ــالممارس  نشــري متميـز ف ن دورم ي الريف لما ليافـ
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ة  ـــر رسميـــة غيـــة تعميميـمن انو عممي البيئة المرغوبة انصآلقأ 
  م عمــىم ومساعدتيـــزراع واسرىم وبيئاتيــة الـــى خدمـدف الـتي

ان ـولضم .  5  بصورة صحيحةلطبيعيــة المــوارد ا استغــالل 
الى الزراع   مباشرة بطريقة  انسياب وتوصيل المعمومات 

ي ـــــاد الزراعي البيئي في نشر الوعـــن بأألرشـــالعاممي رز دورــيب
ات بالمعـارف والمعموم الـزراع   بتزويد وذلك  ، يـــالبيئ

رق ات  وارشادىم الى طات والميــار ــم الممارســـواكسابي
ة ومياه  ــالطبيعية من تربروة ــة عمى مصادر الثالمحافظ

ن ـــع فضال ،ات والتي تمكنيم من استخدام بيئة نظيفة ونبات
ب عمييا ــبالمشكــالت البيئية وخطرىا وكيفية التغمم ـــتعريفي

وتشجيعيم عمى م الل دعمين خــم لمناسبة ،اووضع الحمول 
ة المشكـالت ـــمعالجم لمشروع في ـــم وافكارىـــمبادراتير ـــتطوي
ى ـــد عمـــي تعتمـــالت  المناسبة القرارات  اذ باتخ وذلك ، ةـالبيئي
ى ـــــاد عمــــــن األعتمــالتقميــل م  بيــم و  ة ــالخاص ات ـــالطاق
 ن طريق استخدام ـــ، وذلك ع 22  ةـــات الحكوميــالجي

ن الوسائل ـالزراعي البيئي لمعــديد م ادــن بأالرشـــالعاممي
 رات،ــة ، النشـــة البيئيـــج التوعيـــاالرشادية المتمثمة ببرام

رفع الوعي البيئي   يم فيدرات التي تســـات ، الفولـــالمطبوع
ات الصديقة لمبيئة بينيم  ـــرة التقانـــر فكـــزراع ونشلدى ال

 ب من العاممينــي يتحقق ذلك يتطمـــوالعمل عمى تبنييا ، ولك
ي بمفاىيم البيئة ـــى وعـرشادالزراعي البيئي ان يكونوا عمبأأل

مدخالت ،وتوافر اتيـا  بالنشاطـــات الزراعيـــة المختمفـــة وعالق
زراع عمى المدى الطويل ـــح لمـحقيق الربة تيدف الى تـــزراعي

زراع يميمون الى تبني التقانات الزراعية التي ـأ ان الـــ،خصوص
ا العاممون  بأالرشاد بينمتـؤدي الى زيادة عوائدىم المادية 

ون قميل من االىتمام  لمبعد االقتصادي يعطالزراعي البيئي  
د الفني واالنتاجي عمـى حساب ـــويوجيون اىتماميم  لمبع

بمفاىيم  لبيئية ، ويعود  ذلك الى ضعـف  وعييم االبعاد ا
ــات المستخدمة  ون التقانــة المستدامـة التــي تتطمب ان تكـــالتنمي

ة بيئيأ لممحافظة عمى االنتاجية ة سميمدوى اقتصاديذات جـ
و ـــوعمي   6ق التنمية المستدامة ــل وتحقيـــدى الطويـــعمــى الم

رشاد الزراعي ي االـأخصائى أن اداءــال  ، ي ــار الذىبــشـد أـــفق
ة ـــة بتنميـــة المتعمقـــالبيئي لمميام التعميمية أألرشاديةالبيئــي 

وكما ، 26متـوسط يميـــل الـــى االنخفـــاض ة ـــوارد البشريـــالم
 لممرشدين الزراعيين رفي ـــالمعوى أن المست دــــمحمأشار 

ال حماية البيئة ي مجـــف ى االنخفاضـــال لـــيمي متوسط 

ن المنظمــات ذات العالقــــة ـ،وبناءأ عميـو .. يتطمب م28
ودة كمدخل ـن الجـــج تحسيـــي ان تنيـبأالرشاد الزراعي البيئ

ا ـن فييـا لالىتمام بقضايـــن سموك العامميـــي تحسيـــاساس ف
حداثيـا فــي سموك رات المطموب أـــالبيئة واحداث التغي

م ـــن ينـظرون الى الجودة كمعيار اساس لتقييـــالذي نــالمستيدفي
ي ـــة والخدمات التــن االنشطـــم مـــا يشبع رغباتيــار مــواختي

ن التموث ــة مى البيئة الريفيـــي مجـال المحافظــة عمـوم فــــتق
ن ـن خالل التحسيـــم  9  ن مصادرىاـــع رــالنظبغض 
 ن ـــالمستيدفي ى ـــعم ز ـي والتركيـــام البيئـــر لنظـــالمستم
ق التميز فـي االداء ــدف تحقيــن بيـالعاممي ع ـــجمي ة ــومشارك
 موضوعأ  ي تناولو ـــىـذا البحث ف ، وعميــو جــاء  3البيئي 

ـــي وعميو ييدف البحث ي البيئالزراع أالرشاد  وـــىأ أأل حيوي
ام أألرشاد الزراعي ـــع نظـــواق ىـــرف عمـــالتعالـــى  الحالي 
ة الوسطى من العراق ،وضع ـــات المنطقـــفظي محاــالبيئي ف
 زراعي البيئي.أألرشاد ال  نظام  جودة لتحسين  مقترح تصور 

تي يتم ى ضوء اسئمة البحث العم  منيجية البحث :-1-
ـي الذي ــم استخـدم المنيــج الوصفــــالسعي لالجابة عمييا ، ت

و ــريقن طـــرف عــبوصف الظاىره وصفأ دقيقــا ، كما يتعييتم 
ى الظاىرة و ــر عمـــي تؤثــالتعمى العالقات بين المتغيرات 

عمى معمومات واقعية و  الحصول   ن خاللـم 23بيــا التنبؤ 
و بذلك يركـز ـــا صياغة النتائج ، وىـــدقيقة يتم عمى ضوئي

ة بتحسين جودة ـــا والمتمثمـــعمــى وصف الظاىرة المراد دراستي
 رشاد الزراعي البيئــينظام األ

ات ـــختيــرت محافظأ:   ث ـــراء البحـــــجمنطقــــــــة أ -2 
ي ، عراق منطقة الجـراء البحث الحالـالمنطقــة الوسطى من ال
االرشــاد   ن فــي مجــالــــن العامميــرة مـــاذ تتركــز فييا اعداد كبي

ة ، ـــالجنوبية والشماليات ة بالمحافظــــــي مقارنـــــي البيئــــــالــزراع
 ـا ـــختيارىـى أــــع عمــــا شجــــممــ
ات المنطقــة  محافظـمجتمع البحث شمل  :ع البحث جتمم-3

اد ــم استبعـــــ، وقــد ت   8ا ـــى مــن العــراق البالــغ عــددىــالوسطــ
فــي ظروف االمنيـــة ريت بسبب الـــار و تكـــاالنبن ـــمحافظتي

ـت عــدد المحافظات ـــع البيانــات ، وعميــو اصبحـــوقــت جمـ
ات ىـي )بغداد ، ـمحافظ    6الخاضعو  لمجتمع البحث 

ة  ، بابل ، واسط ــالء المقدســديالــى ، النجف االشراف ، كرب
الزراعــي البيئــي و الموزعين ال االرشــاد ـــي مجـالعاممين ف(  

ة ـــن وزارة الزراعة والبيئة والصحة و الموارد المائيـــل مـــعمى ك
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التابعـــة  لوزارة   ي االرشـــاد والتـــدريب الزراعـــ  و دائرة
وزارة البيئيـة التابعة ل التوعيـة واالعالم البيئي  ودائــرةالزراعـــة 

  مبحوثأ  186ددىم ـــع غ ـــالبال ، و
م اختيـار عينــة مــن محافظات المنطقة ـت  :ة البحث عين-4

محافظــات ىــي )    4وبواقــع    %  67ى بنسبــة ـــالوسطـ
رأ ــداد ، بابل ، النجــف االشــراف ، كربــالء المقدســة ( ونظـبغـ
ي  ـــن في مجال االرشاد الزراعي البيئــداد العامميــة اعـــلقم

ة بالبحث ، فقد تم اخـذ ــوالموزعيــن عمــى المحافظـات المشمول
 .  مبحوثأ   148  م ـــغ عددىـــو  و البالــالمجتمع بأكمم

البحث  ى اىدافـبنـاء عم  اداة البحث ومراحل تصميميا:-5
ـات والمعمومــات مــن ة كـــاداة لجمـع البيانـ، تم استخدام االستبان

ع المعمومات ـق جمــر طرائـــكثأ ـد  من ـــــي تعن ، التالمبحوثيـــ
ـن الطرائــق ــدة تميـزىـــا عــــلما ليــا مــن مميــزات جي  شيوعا
االت  و ـــمجـ 4فقــرة موزعـــة عمــى     93م تحديد ت،2 رىاالخ
االرشــاد  التـــلمدخ فقرة 18    ـور وبواقـــعـــمحـ     13

الزراعي  رشادأأل فقرة لعمميات   43و  يـي البيئــــالزراعـ
فقرة موزعة عمى     26  اور وــمح   5 ىـالبيئي موزعة عم

رات ــفق   6ولمخرجات أألرشاد الزراعي البيئي  ثالثة محاور
االت ـــالمج   م تحديـدـد ان تـــبع ر  ـــن المستمــال التحسيـــلمج

   ، ة ــاالولي اور و صياغــة الفقــرات ،  بصورتيـا ـالمحــ   و
ذوي   ـــنمـ  ـنـــــالمحكمي مـن      15 ا عمــى ــعرضي م ـــت

  ادارة  ي وة فــي مجال االرشــاد الــزراعـالخبــر  و اص ـــاالختص
  و الظاىري   الصدق لقياس   ، العامة  االدارة  و   الـاالعم

 مدى صالحية   عمى لمحكم   ، وذلك  8  وىـــصــدق المحت
   لالستفــادة  و   ،  لقياسو ا صمتت ـاس ممـــد اعاله لقيماور 

ة ــــدى  مالئمحظــة المحكميــن واقتراحاتيــم فــــي مـــمـن مال
ــة التعبيــر،  وعــدم ــن حيث سالمــرات لمحــاور البحــث ، مـــالفق

ـرات ــوح الفقـــوض  و  الفقــرات ،رار بيــن ـــل و التكـالتداخ
  ، يرونو  مناسبأ    ما ال عن اقتراح ـــودقتيــا العممية ، فض

ذلك بالحذف او   ا ، وــم عمييــــدم موافقتيـــة عـــحال ي ـف
  لالداة  بالصيغة النيائية روج ــلمخ   رىـــاخ   فقرات   اضافة

 ـاس مقي  دامـــستخم أـــو تـــى المبحوثيــن ،  وعميــل عرضيا عمـــقب
)موافق، موافق مع اجراء  نــم ون ـــكــدرج متـــمت ي ـــثالث

       التعديل ،غير موافق ( ، حـــددت   لــو االوزان االتيــــة 
تم أجراء الثبات لالستبانة الذي  ، ى الترتيبوعمــ 2   , 1  ,0

مـــن صـــدق المقاييس التي   ساســـأ  لمتاكــدأ  وأيعد ميمـــــ

، و عمــى  وفــق   ذلك   تــم  أجــراء  7تضمنتيأ االستبانة 
 الستبانــة المبحوثيـن  مــن تاريــخ       pre-tesاختبــــار  أولـــــي 

عمى عينــة       2016/1/14ولغاية      2016/1/1
ـث (  لمتحقق البحـ مبحوثــــأ ) خــارج عينــة      30مقدارىا   

من  ثبات المقايس التي تضمنتيا   االستبأنة  ،   ولقيــــاس  
الثبات احصأئيــأ   تـــم  تحميـــل  بيانـــات    االختبـــار   

، وعميو   25أالولـــى  وذلك  بأستخدام معادلة الفاكرونبـــاخ 
  مجاالت   و  4  فقرة موزعة عمى     89تم   تحديد   

لمدخالت االرشــاد     فقرة    18ـع   ــر ،   بواقــمحـــو   24
   فقرة لعمميات االرشاد الزراعي البيئي، و     39 الزراعي و 

( فقـــرة 6فقرة  لمخرجات أألرشاد الزراعي البيئــي و )   26
 لمجـــال التحسيـــن المستمر 

 اتجمــــــع البيانـــ
استبانــة لجمــع البيانــات  مــن المبحوثيــن و البالــغ  أستخدمـــت

مبحوثأ ، وسجمت اجاباتيم لممدة  الواقعة  بين     148عددىم 
وعميو تم وضع مقياس  2016-1-1 -  2016-3-20

خماسي متدرج متكون  من خمســـة مستويات ىي ) اتفق 
عطيت وامتاكد ، الأتفق ، ال أتفق تماما(تماما ، أتفق ، غير 

  ( عمى الترتيب 5, 3,2, 2,4لو االوزان)
 النتائج والمناقشة

رشاد الزراعي البيئي أألالتعرف عمى واقع    اليدف االول: 
من خـالل  ن العراق ـم الوسطى  و ــالمنطق ات ـــمحافظـــي  ف

   فــي  ود ضعف ــاالطـــالع عمـــى الوثائــق الرسميـة ظير وج
  عدمب  والمتمثمة  ي  ـــالبيئ الزراعـي   أألرشـــاد  مدخـــالت 

في الجيات ذات  البيئية  لمسياسة   مكتوب  نص  وجود
،عدم مالئمة السياسة البيئية  العالقة بأألرشاد الزراعي البيئي 

  تنوع االنشطــة و   لطبيعــة  و  موثوقـــة   بشكـل تـــام و
رشاد الزراعي البيئي ارة  أألا  أدتقدميــ  التـــي   الخدمــات 

ضعف القــدرة الماليـــة الالزمـــة لتوفيـــر مستمزمات األرشاد ،
بأن التنظيم يعـد مناسبأ  ر الوثائق .ــا تشيـــكم الزراعي البيئي .

ي ــة التـــالبيئي التـــم المشكـــى حجـــاال انو اليرتقي ال حد ما
ر ، ــي الوقت الحاضـــفع الريفـي وخصوصــأ مادف المجتـــتص

فضال عن افتقاره الى عدد العاممين في ىذا النشاط اذ 
   . عاممين 3اليتجــاوز 
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 . واقع   مدخالت   أألرشاد   الزراعي   البيئي 1جدول 
 البٌانات  المحاور المجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدخالت 
أألرشاد 

الزراعً 
 البٌئً 

 
 
 

سٌاسة 
االرشاد 

الزراعً 
 البٌئً 

 
 

الموارد 
 البشرٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 

الموارد 
 المادٌة

 
 الموارد  

 المالٌة
 

التشرٌعات 
 البٌئٌة

وجود سٌاسة لالرشاد الزراعــً البٌئً هدفهـا االســاس 
 تحسٌــن االداء البٌئً 

 
وجود عاملٌــن بأآلرشــاد الزراعـــً البٌئً ٌتمتعون 

العاملٌن من حملة شهادة 1--بالصفات أألتٌة 

 س فً الزراعة .  البكلورٌو

 سنوات  3ٌمتلكون خبرة التقل عن 2-
 -52اغلبهم من الشباب التــً تتـــراوح اعمارهم بٌن -3

04. 
وجود مجموعة من الموارد المادٌــة التــً ٌحتاجها 

العاملٌن فً أألرشـــاد الزراعــً البٌئً   تتمثل باالثاث 
 المكتبة ، حاسبــات

 وجود تخصٌصات مالٌة .
 

وجود تشرٌعـــات خاصـــة بحماٌــة البٌئة الرٌفٌة من 
 -التلوث و المتمثلة بأالتً :

تشرٌــع حماٌـــة االراض الزراعٌـــة و النباتات من -ا
 -التلوث وتشمل :

تشرٌـــع حماٌـــة االراض الزراعٌــة و النباتات من -ا
الحجـــز الزراعً ، تشرٌعـات  -التلوث و تشمـــل :

تشرٌع حماٌة  االرض  -بٌدات  ،   بخاصة بالم
 الزراعٌة  من االستنزاف  تتضمن  حماٌة  االرض  من

تشرٌع  -) التجرٌف  ، التبوٌر  ، من البناء علٌها  ، ج 
حماٌة   الموارد  المائٌة  من التلوث ، تشرٌع   حماٌة   

 الموارد  المائٌة والهواء من التلوث 

 راعي البيئي.  واقع تنظيم أألرشاد الز 2جدول 
 البٌانات   المحاور المجال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنظٌم 

تنظٌم أألرشاد 
 الزراعً البٌئً 

 
 
 

الهٌكل 
 التنظٌمً 

 
 
 
 

أهداف االرشاد 
 الزراعً البٌئً 

 
 تكامل التنظٌم 

 
 
 
 
 
 
 
 

مهام وواجبات 
 العاملٌن فٌه 

 
 
 

دور ومهام 
الجهات 

المشاركة فً 
 حماٌة البٌئة 
الٌة االتصال 

والتنسٌق بٌن 
الجهات 

المشاركة فً 
 حماٌة البٌئة 

وجود تنظٌم لالرشاد الزراعً البٌئً فً كل من )دائرة 
االرشاد والتدرٌب الزراعً  ، ودائرة التوعٌة واالعالم 

البٌئً/ و وزارة الزراعة /قسم االرشاد الزراعً  و وزارة 
شعبة  النظم   البٌئة / شعبة التوعٌة واالعالم  البٌئً  و

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 . 
 

 ً البٌئً بأآلتً   تحددت أهداف األرشاد الزراع

 هداف تعلٌمٌة -اهداف خدمٌة -اهداف بحثٌة  -  
 
 
 ٌشترك فً التظٌم كل من التنظٌمـات الرسمٌـــة االتٌة 

 دائرة العامة لالرشاد  و  التدرٌب  الزراعً / االقسام الفنٌة 
 دائرة التوعٌة  و االعالم   البٌئً / قسم  االعالم 

 أألرشاد  الزراعً وزارة الزراعة   /   قسم   
وزارة البٌئة / شعبة التوعٌة  و  االعالم البٌئً ، شعبة 

 النظم الطبٌعٌة ، شعبة مراقبة الكٌمٌاؤٌات  
 وزارة الموارد المائٌة  /  شعبة االرشاد المائً

 
حــددت مهــام وواجبـــات العاملٌـــن بأالرشــاد الزراعً 

 -البٌئً بأالتً :
ــة  بالتوعٌــة البٌئٌــة  واستخدام القاء محاضـــرات خاصـ

 التقانات الصدٌقة للبٌئة  .
تنظٌم ندوات ارشادٌة وبوسترات ونشـــرات فً المحافظة 

 على البٌئة و حماٌتهـــا مـــن التلــوث
 

تحدٌد دور ومهام الجهات المشاركة فــً حماٌــة البٌئة 
  -الرٌفٌة بأالتً:

  الدعم المادي  استشارات علمٌة   -
 
 

حددت الٌة االتصال و التنسٌــق بٌـــن العاملٌـــن بأألرشاد 
الزراعً البٌئً مـــن جهـــة و الجهات المشاركة بحماٌة 

 -البٌئة الرٌفٌة من التلــوث مـــن جهة اخرى بأألتً :
 االجتماعـــات و النــدوات  -الكـتــب الرسمٌـــة  

  شبكــة   المعلومات   الدولٌة  االنترنٌت
 

 

 واقع تخطيط أألرشاد الزراعي البيئي . 3 جدول 
 

 اٌّغبي 

 

 اٌّحبوس 

 

                                                           اٌجُبٔبد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزخطُظ

 

 وعىد

 خطخ 

 

 

 أهذاف 

 اٌخطخ 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّشبسوخ 

فٍ اعذاد 

 اٌخطخ 

 

 ِحزىَبد 

 اٌخطخ 

 

 رّىًَ 

 

ٔشبطبد اٌزٍ 

 رٕفز

اهذاف 

 إٌشبطبد 

 

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: 

أهذاف رعٍُُّخ : َزّضً ثبصــبسح  وعـــٍ اٌسىـــبْ -أ 

ُُٓ  ثبٌّىاسد اٌّزبحــخ وصـــىِ اٌـــً رىافــش اٌشَف

اٌّعبسف و اٌخجشاد اٌزٍ رسبعذهُ عًٍ االسزخــذاَ االِضً 

 ٌزٍه اٌّىاسد .

أهـــذاف ثحضُخ  : رىفُـــش رمبٔـــبد صذَمخ ٌٍجُئخ -ة

 وبٌّىبفحخ اٌحُىَخ وغُشهب . 

أهذاف خذُِخ : رحسُٓ ٔىعُخ اٌحُبح اٌشَفُخ ِٓ خالي  -ط

 ٌجُئخ ورحسُٕهبصُبٔخ ا

أظهــشد  اٌىصبئــك  اٌشسُّــخ  وعــىد  عــذد  ِٓ  

 اٌغهــبد اٌشسُّخ راد اٌعاللخ ثبٌجُئخ

وعــىد  خطـخ   رفصٍُــخ   ِزىبٍِــخ  و  ِزشاثطــخ رحـىٌ 

عًٍ  رىلُزبد  ٌزٕفـُـز   ٔشبطــبد  اْسشـبد اٌـضساعٍ 

ء اٌجُئٍ وفك عذوي صٍِٕ   ِحـذد   فضـّ عٓ احزىا

اٌخطـخ عًٍ ِىبْ   رٕفُز   إٌشبطبد , وطشق ووسبئً 

 اٌزٕفُز .   

 وعــىد رخصصـبد ِبٌُـخ 

 

ظهش وعىد اٌعذَــذ ِـٓ  إٌشبطــبد  فـٍ   ِغـبي  

اْسشـبد اٌضساعٍ اٌجُئٍ  , و   اٌّزّضٍخ   ثٕشبطبد خذُِخ 

 , رعٍُُّـخ , ثحضُخ

 

اف ظهــش وعــىد اهذاف ٌٍٕشبطــبد و هــٍ   أهــذ

 رعٍُُّـخ  وخذُِخ وثحضُخ   

بعـدم مشاركــة العامميــن فــي اعداد الخطة  وكما تشير الوثائق
ن أن التخصصات المالية ضعيفة في وقت جمع ـــال عـفض

 البيانات .
 واقع تنفيذ أألرشاد الزراعي البيئي . 4جدول   

 اٌجُبٔبد  اٌّحبوس اٌّغبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٕفُز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٕفُز اٌفعبٌُبد 

 اٌزٍ َزضّٕهب 

 أْسشبد 

 اٌضساعٍ 

 اٌجُئٍ 

 ِىالع اٌزٕفُز 

 

 

 

 ِشبسوخ 

 اٌزٕفُز 

 

 

 

 

 

 ِسزٍضِبد 

 اٌّبدَخ 

 

 

 ِشبسوخ 

 اٌّسزهذفُٓ 

 رىلُزبد 

 اٌزٕفُز

 اٌزخصُصبد 

 اٌّبٌُخ 

عشي رٕفُز اٌعذَذ ِٓ   إٌشبطبد  االسشبدَخ  وفمب ٌٍخطخ 

  -اٌّىضىعخ ٌهب  واٌّزّضٍخ ة :

 ٔشبطبد خذُِخ  -ا 

 ٔشبطبد أسشبدَخ-ة 

 ٔشبطبد ثحضُخ    -ط 

رُ رٕفُز إٌشبطبد  أالسشبدَخ   فٍ ) ِضسعخ اٌىفً 

االسشبدَخ ,   ِضسعخ   اٌىفً  ,  شعجخ صساعخ اٌّذائٓ 

 وغُشهب (

هبد اٌزٍ رٕفز اٌمىأُــٓ و اٌٍىائـح و اٌزششَعبد رعذد اٌغ

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 : 

االعهضح اٌزخطُطُخ و َزجعهب  عهبص  شؤوْ اٌجُئخ -أ

 وِذَشَبد  عًٍ   ِسزىي  اٌّحبفظبد  

 اٌجحش اٌعٍٍّ و اٌزىٕىٌىعُب -ة 

 ِشاوض و ِعبهذ اٌجحىس اٌزخطُطُخ -ط 

 اٌغهبد اٌزٕفُزَخ , اٌضساعخ , اٌّىاسد اٌّبئُخ-د 

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

شي   رٕفُز   إٌشبطبد   ثحست  اٌزىلُبد اٌّىضىعخ ع

 فٍ اٌخطخ

عذَ وعىد   رخصصُبد ِبٌُخ فٍ ولذ عّع اٌجُبٔبد , 

 ثبٌشغُ ِٓ أٔهب  وبٔذ ِزىفشح سأثمأ

ة  ـــقمـــي المتمثمة  ف  تنفيذ  و  تشير الوثائق الى ضعف في
، عـــدم  وجــود  ةـــالنشاطـات  أالرشادي ن  تنفيــذ  ــــاماك

في وفت بتنفيذ تمك النشاطات  لمقيام  تخصيصات مالية 
   المتعمقة  النشاطات   تنفيذ   نسبة  جمع البيانات ، أن 
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مقارنة بحجم  قميمة   تعد    بأألرشاد الزراعي البيئي
 .المشكالت البيئية التي تواجو المجتمع الريفي  

 الزراعي البيئي واقع متابعة أألرشاد.   5 جدول 
 اٌجُبٔبد  اٌّحبوس اٌّغبي

 

 

 

 

 

 اٌّزبثعخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رٕظُُ 

 اٌّزبثعخ 

 أعشاء 

 اٌّزبثعخ 

 

 اٌُخ العشاء 

 اٌّزبثعخ 

 

 طشائك 

 ووسبئً 

 اٌّزبثعخ 

 عذوي 

 اٌّزبثعخ 

ظهش عذَ وعىد رٕظُُ ٌّزبثعــخ سُـــش ٔشبطبد  االسشبد 

 اٌضساعٍ اٌجُئٍ

اٌمبئُّٓ  ثّزبثعخ  ٔشبطبد االسشبد غُبة   االشخبص   

 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 . 

 عٕذ اٌزفُز واصالحهب اوي ثأوي .ظهش عذَ رالفٍ االخطبء 

م لمتابعة سير النشاطــات يوجود تنظ  تشير الوثائق  عـــدم 
غيـــاب االشخـــاص   البيئيـة و  الزراعيـــة    االرشاديـــة

،   النشاطـــات االرشادية الزراعيـة البيئـــةة القائميـــن بمتابعــ
لمنشاطـــات    لمتابعة   الجراء  الية    جودو  عدم ظير 

وسائل لمتابعة   طرائق و  ظيــر عدم وجود ،  االرشاديـــة
 . اماكن تنفيذ النشاطات االرشادية

 واقع تقويم أألرشاد الزراعي البيئي .   6 جدول
 البٌانات  المحاور المجال 

 
 
 
 
 
 

 تقوٌم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظٌم 
 التقوٌم 

 
 
 
 

 القائمٌن 
 بعملٌة 
 التقوٌم 

 نوع 
 التقوٌم 
 نتائج 

 التقوٌم 
 

 كتابة 
 نتائج 

 التقوٌم 
 
 

جدوى 
 تقوٌم 

ظهر  عدم   و جود   تنظٌم  متخصص   لتقوٌم  النشاطات   
االرشادٌة الزراعٌة البٌئٌة والمتمثلة كافة أبعاد أألرشاد 

البعد -البعد المعرفً ب-الزراعً البٌئً   و  المتمثلة  أ
 أألرشادي 

 البعد المؤسسً -ج
ب االشخاص   القائمٌن   بتقوٌم   النشاطات االرشادٌة غٌا

 الزراعٌة البٌئٌة
  

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 .

 
عدم وجود استفادة من نتائج  التقوٌم   للنشاطات االرشاد 

 الزراعً البٌئً  

النشاطـــات   ظير عـدم وجـــود تنظيــــم متخصص لتقويــم
أبعـــاد  يشمــل كافـــة    البيئة  و   الزراعيــة  االرشاديــة 

البعد  ،أألرشــاد الزراعي البيئي و المتمثمة  ،البعد المعرفي 
البعـــد المؤسسي  ، غياب االشخاص القائميـن ،أألرشـــادي 

ظير   ،   البيئية   بتقويـــم النشاطـــات االرشادية الزراعية 
ة الرشاديأ  لمنشاطات    التقويم  انواع   غياب الي نوع من
ظيـــر عـدم وجود نتائج لمتقويم )تحديد نقاط  الزراعية البيئيـــة ،

عدم وجود   ظير   ، القوة او الضعف لمنشاطــات االرشادية(

لمنشاطات   تقويم   لنتائـــج    مؤثقة  تقارير مكتوبة و
من   ستفادة ود أعــدم وجـــ، البيئية     الزراعية االرشادية 

 .  ات االرشادية الزراعيةنتائج التقويم لمنشاط
 واقع مخرجات أألرشاد الزراعي البيئي. 7 جدول 

 اٌجُبٔبد  اٌّحبوس اٌّغبي

 

 

 

 

 

 ِخشعبد

 ثشاِظ

 رىعُخ

 

 

 

 

رمبٔبد 

صذَمخ 

 ٌٍجُئخ

 

سغالد 

 أسشبدَخ 

ظهش وعىد ثشاِظ اسشبدَخ  رهذف  اًٌ  رىعُــخ اٌّسزهذفُٓ  

عٓ  ٔششاد  فٍ اسزخذاَ اٌزمُٕبد اٌصذَمخ  ٌٍجُئخ  فضٓ

  اسشبدَخ واٌّغالد و صحف وثشاِظ أراعُخ ورٍفضَىُٔخ

 

وعىد ِشبسوخ و رٕسُك ِٓ  لجً  أعهضح  اٌجحش اٌعٍٍّ و 

أْسشبد   اٌضساعٍ  اٌجُئٍ  فٍ  رىفُش اٌزمبٔبد اٌصذَمخ ٌٍجُئخ  

ٌٍّسزهذفُٓ )  أسزخــذاَ رمبٔبد اٌشٌ اٌحذَضخ , اٌّىبفحخ 

 اٌحُىَخ .

 

 اٌسغالد أْسشبدَخ .ظهش وعىد عذد ِٓ 

ت المخرجا في    ضعف  وجود   ى ــق الـــتشيـــر الوثائ
الوقت   في    لمبيئة  والمتمثمة بعدم توفير التقانات الصديقة 

التي ال  وج أرشادية ـــبرامالمناسب ، فضآل عن عدم توفير 
البيئية التي يعاني منيا المجتمع تتناسب مع  حجم المشكالت 

 .الريفي 
ن جودة نظام ــتحسيرح لـــور مقتــع تصـوضاليدف الثاني : 

فـي محافظــات المنطقة الوسطى من أألرشاد الزراعي البيئي 
  العراق .

  ـىـــــة المبحـوثيــن  عمــــــل  و منــاقشــة  مــوافقــــعــرض و تحميـ
ــذا ـــــم ىـــــيض ـي البيئــيـــأألرشـــاد الـــزراعــالت مدخـــــ  محــــاور

ـي سياســة أألرشــاد الــزراعـي البيئــي ـــاور ىــــمحـ    5المجـــال  
  ،  الماليــة   ، المــوارد البشريــة ، التشــريعات البيئيــة ، المــوارد
ستخــراج أ م ـالمــــوارد الماديــة ،  لغـرض تحميل ىــذه المحـــاور ت

وكمــا ،  محــور  لكــل  والــوزن المئــويمتــوسط المتوسطــات  
  -موضــح بالجــدول أألتي :

والوزن المئؤي لكل   متوسط االوساط المرجحة .   8 جدول
 البيئي  الزراعي أألرشاد  مدخالت   محور من محاور
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ة  لــدييــم ــــــراد العينــــأن غاليــة أفـ  8دول ــــن الجــــح مـــيتض
ا ـــالت  أألرشاد الزراعي البيئي باعتبارىـــموافقــة بأىمية  مدخ

ا ـــــي وممــــي تحــــرك  نظــام األرشــاد الزراعي البيئــــاس التــــاالسـ
 اط المرجحــة التـــي تراوحــت بيــنــــزز ذلــك قيمــة االوســــيعـ

   74,1-86,4  ـدره ــــوي قـــة ، ووزن مئــدرجــ    4,32-3,66
ن ـ% ، وىــذا يــدل عمــى ان جميــع المحــاور كانــت عالية م

الموارد المادية    محور جاء  االىميــة  ، ومع ذلك حيث
بة  االولــى  مــن  حيــث أالىميــة وموافقـة المبحوثين بالمـرت

ة ، ــدرجــ    4.32و ، أذ حقـق وسـط مرجح قــدره  ـــعمي
ن أألوساط ــــى مـــو أعمــــوىـ  %  86.4 ــوزن مئــوي قدره ـــوب

د يــرجــع السبـب فــي ذلــك ـــالمرجحة  لممحاور أألخرى ، وق
وى المطموب لعمل ـة بالمستــــوارد الماديـــالم وافرى عــدم تــــــال

أالرشاد الزراعي البيئي .فــي حيــن جــاء محــور سيــاســة 
ن حيث ـــم الــزراعي البيئي  بالمرتبـة  االخيـرة   أالرشــاد

ن عميـــو ، اذ حقــق  وســط ــــة المبحـوثيـــمستوى أألىمية  ومـوافق
   درجـــة ، وبوزن مئوي قـدره    3.66دره   ـــح قـــمـرجـ

ة ـــــل مـن االوساط المرجحـــو اقـــ، وىـ %74.1
ـى ان ــــقد يرجــع السبب فــي ذلــك الـ لممحـاوراالخرى، و
العامميــن لمقيام  بـو  ـد ــيستــرشـ  ـآلـد دليــــالسيــاســة البيئة  تعـ

 حمــايتيــا    و ي مجال البيئة ـبالميام التي توكل الييم ف
تضمن عمميات أألرشاد  عمميات أالرشاد الزراعي البيئي-2

تنظيـم ، تخطيــط  ، تنفيــذ ي ـــاورىــــمح   5ي  ـــي البيئـــالزراع
ذه المحــاور تــــم ــولغــرض تحميــل ىــ  ـم  ـــة  ، تقويــــ، متابعـ

وزن المئوي لكل محور ، ــو ال استخــراج متوســط المتوسطــات
 :وكما موضح بالجدول  أألتي 

الوزن المئوي لكل متوسط األوساط المرجحة و  . 9  جدول
 محور من محاور عمميات االرشــاد الزراعي البيئي .
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ـة لدييـــم ـــراد العينـــأن غاليــة أفـــ  9دول ــــن الجــــيتضــح مــ 
ات باعتبارىا كمطمــب ميـــم ألرشــاد ـموافقــة بأىميـــة عممي

ـزز ذلــك قيمـــة االوســـاط المرجحة  ـالــزراعــي البيئــي، وممــا ويعــ
-85,4 درجــة ووزن مئــوي    4,21-4.27التي تراوحت 

جميع المحاور كانت عالية دل عمى ان ــوىذا ي% ،  84,3
ـاء محـورتنظيم ومتابعة  ـــة  ومــع ذلك جــــاالىميمن حيث 

ي بالمرتبة االولى من حيث أالىمية ــــي البيئـــأالرشاد الزراعـ
  4.27ق وسط مرجــح قــدره ــوموافقة المبحوثين عميو . أذ حق

وىو أعمى من   %85,4 ـوي قدره ــــوزن مئـــة ، وبــدرجــ
 ب ــــع السبـــد يرجـــــرى ، وقــأألوساط المرجحــة لممحاور أألخ

ع حجم ـيناسب مالعامميــن عدد    ى ان ـــذلك ال  يــفــ
   الــــفض  ي ، ـــــيعاني منيا المجتمع الريف  التي  المشاكل 

ل أألرشاد ـدة متخصصــة لمتابعة عمـــوح   ودـــوج  ن ـــع
  اد ـــفي حين جاء محور تقويم أالرش.الزراعي البيئي 

وى ـالبيئــي بالمرتبــة االخيــرة مــن حيــث مستــ   يـــالزراع
ـح ــــق وسط مرجــــأألىميــة وموافقة المبحوثين عميــو . اذ حقـ

،وىو  84.3% درجـــة ، وبــوزن مئـــوي قــدره   4.21دره ـقــ
  ن االوساط المرجحة لممحـــاور االخـرى ، وقــد يرجــعاقل م
ة ـــرشاديج أألــى ان جميع النشاطات والبرامـي ذلك الـــف  السبب

 ة ا بعنــاية ودقـــــم ليـــتتطمب التقوي
تضمنت مخرجات مخرجات أالرشاد الزراعي البيئي  -3

برامج ، تقانات   ي  ــىاور ـــمح 3ي  ــالبيئي ـأألرشاد الزراع
  ستخراج اور تم  أـــل ىذه المحــلغرض تحمي ، و   ،سجالت 
 ل محور ، وــــوي لكـــوزن المئــال  المتوسطات  و  متوسط 

  -كما موضح بالجدول  أألتي :
الوزن متوسط  االوساط   المرجحة   و   . 11 جدول  

المئوي لكل محور من محاور مخرجات أالرشاد الزراعي 
 البيئي .
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م ــراد العينة  لدييـــة أفــأن غالبي 22يتضح مــن الجــــدول  
ا يعزز ـــي وممـمخرجات  أألرشاد الزراعي البيئموافقــة بأىمية  

-4,35ن ـــي تراوحــت بيـــذلك قيمة االوساط  المرجحة  التـ
  % ، ومع ذلك جاء  86,6-87,1وي ــــدرجة ووزن مئ  4,33
ة  بالمرتبـــة االولى من حيث ـــلمبيئ ات المفيدةــالتقات  محور
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 قق وسط مرجح قدره ة المبحوثين عميو ، أذ حـأالىمية أوموافق
% وىو أعمى 87.1  وي قدره ــوزن مئـــدرجـــة ، وب 4.35 

ـاور أألخرى ، وقــد يرجــع السبب ـــة لممحــالمرجحــمن أألوســاط 
ـات تطبيــق التقانــات ـمستمزم رــدم توافـــى عـــي ذلك الـف

  ةـــالمناسبار ـــات واالسعــتة لمبيئــة  بالكميــات  والتوقيــــالصديق
ي ــي حيـن جــاء محــور سجـالت أألرشاد الزراعي البيئـــف، 24

بالمرتبة أالخيرة من حيث موافقة المبحوثين عميو ، اذ حقق 
، وىــو    86.6دره  ــــؤي قـــوبوزن مئ 4.33وسط مرجح قدره 

رجــع اور االخرى ، وقــد يـلممح اقــل من االوساط المرجحة 
كوسيمة توثيق  تعد الت ـــالسجالسبب في ذلك الى أن 

ج ـــوء النتائـــفي ض.  المعمومات يتم الرجوع الييا عند الحاجة 
تخالص االستنتاجــات ن اســـا البحث ، يمكـــر عنيـــسفي أــالت

داث ــى أحـة وخصوصأ العراق عمــاالتيــة. تعمل الدول العربي
ل ــدام أألمثـــق أألستخــن طريـــــــة عــمستدامة زراعية ــتنمي
ع ذلك فأن ـور ، مـــن التدىـــة والحفاظ عمييا مــــوارد الطبيعيـــلمم

ام ـــواقع أألرشاد الزراعي البيئي يشير الى ضعف أىتم
  المبحوثيــن  و   غاليبــة  ان    ، ات المعنية بالبيئةــالجي
      ودةـــجـ    ــنـــلتحسي    المقتــرح    ى التصــور ـــعمــ   واـافقـ

ـن ــــون مــــالمتكــ  و   يـــالبيئ   ي ـــالـزراع    رشــادأأل    نظــام
   ،رـــن المستمــــالتحسيــ مخرجــات ،   ،  عمميــات الت ، ـــمدخــ

  مــن    ؤل يتكـــونـــالزراعــي الــبيئي نظــامــأ متكــام  يعـــد أألرشــاد
جـــزاء وعناصــر متداخمــة تقــوم بينيمــا ـن أــمـ   ـةــمجموعـ

عالقــــات متبادلــة مــن أجــل اداء وظــائــف وانشطــة أألرشــاد 
تشكل المجاالت و المحاور المقترحــة حالــة ، يـــي البيئـالزراع
 .ي ـــــرشــاد الــزراعي البيئـل بيــن غالبيــة عناصــر نظام أألــتفاعـ

عض التوصيات و ع بـن وضــج البحث ، يمكـــمن خالل نتائ
ي ــي فـــــي البيئـــلغرض تحسين جودة أألرشاد الزراعىي 

محافظــات المنطقة الوسطـى ، يوصــي بأالخــذ  بالمجاالت و 
 المحاور من الجيات ذات العالقة و المتمثمة بوزارة البيئـة ، 

ي بيدف ـــي البيئـــالتوجو نحو االرشاد الزراع زارة الزراعة،و 
الحفاظ عمى الموارد  حماية البيئة الريفية من التموث و
نظيف   أنتاج   عمى   الطبيعية ديمومتيا من خالل الحصول

ة ــالمكافح   بأستخدام  ذلك   الكيمياؤئية و خال من الموارد 
التسيــق بين   عمى الزراعة العضوية ،  االعتماد  الحيوية و

 و المــوارد المائيــة  والمراكــز البحثيــة  ة و البيئــةـوزارة الــزراعـ
و الدراســات  ة ـــالعممي ج االبحــاث ـــن نتائـــــم  لالستفـادة

   ـل لجنــة مشتــركــةـــرورة تشكيــــضـ، اــــة بالبيئــة وتحسينيــــالمتعمقـ
  ادل لتب   ـاتحسينيـ  ة  بالبيئـة والــوزرارت المعنيــ  بيــن 

  يق اىدافياكافة المستمزمات لتحق  توفير  و  المعمومــات 
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