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 نینوى في للزراعة المستدامةالمرشدین الزراعیین و مدرسي العلوم الزراعیةإدراك 
  *حسین علي حسین          محمد یوسف جمیل، استاذ مساعد                          

  جامعة الموصل   / قسم التعلیم الزراعي
  

  الخالصة
مرشدین الزراعیین في محافظة كان الغرض من البحث تحدید إدراك مدرسي العلوم الزراعیة وال

جامعة  -مدرسا في كلیة الزراعة والغابات  ٦٨وشمل البحث  .نینوى لمفھوم الزراعة المستدامة
وتضمنت أداة جمع البیانات . مرشدا زراعیا یعملون في شعب زراعة محافظة نینوى ١١٢الموصل و 

ممارسات الزراعة المستدامة،  مقیاسان احدھما استھدف تحدید إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة
لتحدید إدراكھم لتأثیر ھذه الممارسات على النواحي الزراعیة والبیئیة، كما تضمنت األداة  واألخر

سؤالین لتحدید إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة بین مدرسي العلوم 
ة للزراعة المستدامة في مناھج تعلیم طلبة الكلیات الزراعیة والمرشدین والزارع، وأھمیة استحداث ماد

وأظھرت نتائج التحلیل أن كل من مدرسي العلوم الزراعیة . والمعاھد واالعدادیات الزراعیة
والمرشدین یدركون عموما أھمیة تطبیق ممارسات الزراعة المستدامة وتأثیراتھا في النواحي الزراعیة 

وأظھرت . مدرسین من المرشدین ألھمیة وتأثیر ھذه الممارساتوالبیئیة، وان ھناك إدراكا اكبر لل
النتائج كذلك ان كل من المدرسین والمرشدین یدركون أھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة بین 
مدرسي العلوم الزراعیة والمرشدین والزراع وأھمیة استحداث مادة للزراعة المستدامة في مناھج 

  .   ھد واالعدادیات الزراعیةالتعلیم لطلبة الكلیات والمعا
                                                                                                                                

  المقدمة
أحدث العلم المعاصر ثورة في الزراعة ضاعفت اإلنتاج الزراعي في العقود األخیرة، وأدركت 

خرا أن ھذه الزیادة في اإلنتاجیة لم تكن دون مقابل، إذ برزت مشاكل عدیدة، تمثل معظمھا دول عدة مؤ
في تدھور الموارد الطبیعیة من أراض زراعیة ومیاه، فضال عن األضرار بالبیئة وبصحة اإلنسان، 

زیادة اإلنتاج (وقد عزي ذلك بصورة رئیسة إلى األسالیب التي استخدمت في تحقیق ھذا الھدف 
االعتماد والتي كانت مبنیة أساسا على االستخدام المكثف وغیر الرشید لتلك الموارد الطبیعیة،) زراعيال

یة مصنعة من أسمدة ومبیدات وھرمونات، مما حفز المعنیین بشؤون التنمیة والكبیرعلىمدخالت كیمیا
جات اإلنسانیة الحالیة الزراعیة وأسالیبھا إلى البحث عن نماذج بدیلة للتنمیة تضمن تحقیق إشباع الحا

والمستقبلیة من الغذاء والكساء والمسكن، وتضمن المحافظة على الموارد الطبیعیة من النضوب، 
لذلك بدأ االھتمام بما یعرف . على صحة اإلنسان وسالمتھ فاظوالحفاظ على البیئة من التدھور، والح

، وبدأت دول عدة متقدمة sustainable agriculture development   بالتنمیة الزراعیة المستدامة
العنایة بھذا األسلوب من التنمیة الزراعیة وأنشأت لھ المراكز المتخصصة في الكثیر من الجامعات 
والمؤسسات التعلیمیة والبحثیة المتعددة، وذلك لتطویر التقنیات والممارسات المناسبة لھذا النھج من 

  . )٢٠٠٣المعقل، (التنمیة 
دھور البیئي وحمایة البیئة ھو من الضخامة والتعقید ما یتطلب تظافر إن موضوع وقف الت

من أجل تحدید مواطن التعقید ثم التحرك " الرسمي والشعبي "الجھود وتنسیقھا على المستوى الوطني 
وبذلك فأن تحقیق زراعة مستدامة تتطلب مساھمة فعالة ). ٢٠٠٤، شحنو (من أجل تحسین الموقف 

 ١٩٩٩وآخرون،  Chizariو ١٩٩٥،  Agunga(زراعیة والمرشدین الزراعیین ال مالعلو من مدرسي
فضال عن ما یمكن أن یسھم بھ مدرسوا العلوم الزراعیة في كلیات ف. )٢٠٠١و آخرون،  Udotoو 

الزراعة من نشاطات بحثیة في حقل الزراعة المستدامة، فأنھ تقع علیھم مسؤولیة نشر المعرفة عن 
ساعدة المتعلمین على حل المشاكل وبناء المھارات المطلوبة لیكونوا أعضاء المواضیع الزراعیة وم

وتطویر استراتیجیة فعالة لنشر المواضیع الزراعیة  دولبلوغ ھذه الغایة فان علیھم أوال، تحدی. منتجین
ویتطلب النجاح في . التي لھا القدرة على إشباع حاجات المتعلمین والمجتمع الزراعي والمجتمع ككل

وكیفیة " لصناعة الزراعة " ه المحاولة من مدرسي العلوم الزراعیة أن یكون لدیھم فھما كامال ھذ
                                                 

  مستل من رسالة الماجستیر للطالب حسین علي حسین
  ٢٠٠٧/ ٤/  ٢٤وقبولھ   ٢٦/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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تأثیرھا في البیئة، وامتالكھم المعارف والمھارات الالزمة لتھیئة الطلبة لیكونوا زراعیین، والذین 
  ونھا بدورھم إلى األجیال القادمةرسیمر

)Birkenholz وCraven ،ك الذین یفھمون ویسھمون في نشاطات الزراعة وبما أن أولئ.)١٩٩٦
دور مدرسي العلوم الزراعیة أصبح باطراد أكثر أھمیة، والحاجة إلى  نالمستدامة ھم قلة حتى اآلن، فا

كما . المعرفة الزراعیة أكثر إلحاحا، في وقت ازداد اھتمام الجمھور من الناس بالغذاء والبیئة اآلمنین
بین الطلبة ومجتمعاتھم  القدرة الكافیة لخلق الوعي بالزراعة المستدامةأن لمدرسي العلوم الزراعیة 

، فضال عن أن لمدرسي العلوم وزیادة االھتمام باستخدام العملیات التي تتضمنھا الزراعة المستدامة
یطلب منھم النصیحة، بالنظر الرتباطاتھم  ما الزراعیة دورا كبیرا في المجتمعات الریفیة، إذ غالبا

ذلك یتطلب  .)١٩٨٢، Gwin و Lionberger(المعلومات المباشرة والمتمثلة بالجامعات  بمصادر
منھم بناء إطار معرفي یفھمون من خاللھ الزراعة من نواح مختلفة، من اجل تنبیھ طلبتھم والمجتمع 
الزراعي حول مؤسساتھم، بتأریخ الزراعة وتأثیرھا على االرض والبیئة ورفاه االنسان 

)Straqadine ،١٩٩٧ .(  
إن اھتمام الزراع باستخدام أراضیھم بفاعلیة وكفاءة عالیة یتوقف على عوامل عدیدة منھا 

اذ ان للعاملین في  ).١٩٩٨، Martinو  ;Kotile ١٩٩٨، Betru(العاملون في ااالرشاد الزراعي 
ق ممارسات الزراعة االرشاد دوراً مھماً یمكنھم القیام بھ لمساعدة الزراع في عملیة اتخاذھم لقرار تطبی

  المستدامة
)Agunga ،لكن السؤال ھوفیما اذا كان ھؤالء العاملین ھم انفسھم ذوو موقف مناسب تجاه ). ١٩٩٥

الى ان العاملین في االرشاد الزراعي في اوھایو لم یكن ) ١٩٩٥(  Agungaھذه الممسؤلیة، إذ اشار 
وكما في . بمفاھیمھا، واقل اھتماما بدعمھالدیھم فھما راسخا للزراعة المستدامة، وكانوا متشككین 

ان العاملین في االرشاد الزراعي في نیو انكالند ھم ) ١٩٩٧( Kolodinskyو  Connerاوھایو وجد 
اال ان العاملین في اوھایو ونیوانكالند رغم . ایضا كانوا ذوو اتجاھات متشككة نحو الزراعة المستدامة

 Connerو;١٩٩٥،Agunga(ا عن حاجتھم للتدریب علیھا شكوكھم بالزراعة المستدامة فقد عبرو
ھذه النتیجة تشیر الى ان شكوك العاملین في االرشاد نحو الزراعة ). ١٩٩٧، Kolodinskyو

  .المستدامة ربما نتجت عن قلة معلوماتھم عنھا
نشر  و نقل مدرسي العلوم الزراعیة والمرشدین الزراعیین في مع وضوح اھمیة دور كل من

ھل أن مدرسي العلوم الزراعیة والمرشدین : السؤال المھم ھو ، فانعملیات الزراعة المستدامة وتطبیق
السیما في  الزراعیین یدركون مفھوم الزراعة المستدامة ؟وأھمیة تطبیقھا ؟ وما تحققھ من فوائد ؟

تشمل عددا واسعا رغم أن ھذه الظاھرة اتسعت ل فیھ التعلیم البیئي شأناً مجھوالً، لالعراق الذي ال یزا
لذلك كان الغرض من ھذا البحث ھو التعرف على ).  ٢٠٠٤حنو ش، ( من البلدان بما فیھا المحیطة بھ 

إدراك مدرسي العلوم الزراعیة والمرشدین الزراعیین في محافظة نینوى لمفھوم الزراعة المستدامة، 
  :وذلك من خالل آالتي من االھداف

اعیة والمرشدین الزراعیین ألھمیة ممارسات الزراعة تحدید إدراك مدرسي العلوم الزر -١
  .معنویة الفروقات بینھماالمستدامة و

تحدید إدراك مدرسي العلوم الزراعیة والمرشدین الزراعیین لتأثیرات تطبیق ممارسات  -٢
 .بینھما تالزراعة المستدامة ومعنویة الفروقا

  .عة المستدامةتحدید إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة نشر مفھوم الزرا -٣
  

  مواد البحث وطرائقھ
التربة والمحاصیل : شمل ھذا البحث ألوصفي مدرسي العلوم الزراعیة في األقسام الزراعیة

، والمرشدین )٩٤=N(جامعة الموصل –والبستنة والوقایة والغابات في كلیة الزراعة والغابات 
نة االستطالعیة من مجتمع المدرسین وبعد استبعاد أفراد العی). ١٥٧=N(نینوى الزراعیین في محافظة

%) ٩١.٩(إال ان نسبة االستجابة كانت  ،مدرسا وجمیع المرشدین ٧٤فقد شملت عملیة جمع البیانات 
للحصول على البیانات فقد صممت أداة تألفت من أربعة أجزاء . للمرشدین%) ٧١.٣(للمدرسین و

معتدل االھمیة، =٣یل االھمیة، قل=٢عدیم األھمیة، =١(تضمن األول مقیاسا ذو خمس درجات 
إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة تطبیق الزراع  لتحدید ، استخدم)شدید األھمیة=٥عالي االھمیة، =٤

لتسع ممارسات ضروریة برأي المختصین في علوم البیئة الزراعیة لتحقیق الزراعة المستدامة في 
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معتدل =٣قلیل التأثیر، =٢عدیم التأثیر، =١(وتضمن الجزء الثاني مقیاسا ذو خمس درجات . العراق
استخدم لتحدید إدراك المدرسین والمرشدین لتأثیرات تطبیق ) شدید التأثیر=٥عالي التأثیر، =٤التأثیر، 

الزراع لممارسات الزراعة المستدامة في أربعة عشر من النواحي الزراعیة والبیئیة استخلصت فقراتھ 
مع بعض التعدیالت التي اقترحھا المتخصصون في علوم ) ١٩٩٧(  WiseوWilliamsمن دراسة 

 -وتم عرض محتویات اداة البحث على مجموعة من مدرسي قسم التعلیم الزراعي. البیئة الزراعیة
لمقیاس   Chron Bach Alphaوكان معامل ثبات. جامعة الموصل للتحقق من صدقھا الظاھري

لثالث والرابع ألداة جمع البیانات تضمنا سؤالین الجزئین ا. ٧٥.٥و لمقیاس التأثیر  ٧١.٢االھمیة 
الزراع  ناستھدفا تحدید إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة بی

والموظفین الزراعیین ومدرسي العلوم الزراعیة، وأھمیة استحداث مادة للزراعة المستدامة في مناھج 
المتوسطات، التكرارات والنسب المئویة و یانات استخدمتولتحلیل الب.مؤسسات التعلیم الزراعي

 .لتحدید معنویة الفروقات بین المتوسطات"  Z"واستخدم اختبـار 
  

 النتائج والمناقشة
یوضح : ومعنویة الفروقات بینھما إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة ممارسات الزراعة المستدامة

من المدرسین  حصلت علیھااالھمیة التي توسطات ومممارسات الزراعة المستدامة ) ١(الجدول 
یتضح ان ممارسات ، حیث المحسوبة Z، وقیممرشدا ١١٢مدرسا و  ٦٨والمرشدین البالغ عددھم 

، التي تمثل القیمة ٣على قیم متوسطات أعلى من حصلت جمیعھا من المدرسینالزراعة المستدامة 
دورات الزراعیة واستخدام أسلوب المكافحة كما یتضح من الجدول أن تطبیق ال. الوسطیة للمقیاس

وھي القیمة المحصورة بین أعلى درجتین  ٤, ١٩الحیویة قد حصلت على أعلى متوسط لألھمیة مقداره 
كما حصلت ممارسات الزراعة المختلطة واستخدام األسمدة الخضراء واألسمدة . ٥و  ٤للمقیاس 

مع ذلك فان تجنب . ٣ ,٨٩ – ٣ ,٨٥ت بینـراوحـــیة تــیة عالـالحیوانیة جمیعھا على متوسط أھم
استخدام المبیدات واألسمدة الكیماویة والتقلیل من عمق الحراثات وعددھا قد حصلت على أوطئ 

ھذا االنخفاض النسبي في قیم متوسطات ھذه الممارسات . ٣ ,٥١ – ٣ ,٠٤المتوسطات تراوحت بین 
سین باآلثار السلبیة الناجمة عن تطبیق ھذه المستجیبین من المدر بعض ربما نتج عن قلة معرفة

الممارسات من قبل الزراع، إذ یمثل تجنب ھذه الممارسات اتجاھا حدیثا في الزراعة ومن المحتمل ان 
یكون قد اطلع علیھ بالتفصیل ذوو االختصاصات الدقیقة بھا فقط مما اثر بدوره في أعداد المستجیبین 

كانت ھناك عوائق ربما حالت دون اتصال المدرسین بالعالم الخارجي في الوقت نفسھ فقد . إیجابا علیھا
لزمن یمتد إلى خمسة عشر عاماً من الحصار والذي ربما أدى إلى محدودیة معارفھم بتلك االتجاھات 

  .العلوم مما اثر نسبیا على استجاباتھممن 
رسات، وھذا یتضح من التباین ان ھذه النتیجة ربما ظھرت بسبب انعدام أو قلة البدائل لتلك المماكما 

رغم أن ممارستي استخدام المكافحة الحیویة واألسمدة ف. بین قیم متوسطات تلك الممارسات وبدائلھا
الحیوانیة حصلتا على متوسطات أھمیة عالیة فان مجال استخدامھا في العراق یكاد یكون معدوما 

، مما قلل )للزراعة واستخدام األسمدة الحیوانیة تربیة الماشیة باإلضافة ( أو قلیال ) المكافحة الحیویة(
كذلك فان . من أھمیة تجنب استخدام المبیدات واألسمدة الكیماویة برأي المستجیبین من المدرسین

حصول ممارسات تطبیق الدورات الزراعیة والزراعة المختلطة واألسمدة الحیوانیة على قیم 
ت المستجیبین من المدرسین عزوف الزراع عن تطبیق متوسطات أھمیة عالیة ربما جاء نتیجة مالحظا

انھ باستثناء استخدام األسمدة الخضراء وتجنب  كذلك )١(ویظھر من الجدول . ھذه الممارسات المھمة
، أي أن تلك ٣ ,٨٢ – ٣ ,٠٠استخدام المبیدات فان الممارسات المتبقیة قد تراوحت قیم متوسطاتھا بین 

" األھمیة العالیة " التـي تمثل الدرجة الثالثة للمقیاس و " میة المعتدلة األھ" الممارسات تراوحت بین 
  .التي تمثل الدرجة الرابعة للمقیاس

اما بالنسبة للمرشدین فقد حصلت ممارسة تربیة المـاشیة باإلض錰افة للزراع錰ة نسبی錰ـا عل錰ى أعل錰ى متوس錰ـط 
ین ألغل錰ب ال錰زراع اعتم錰ادھم عل錰ى ربما نتج عن مالحظة المس錰تجیبین م錰ن المرش錰دالذي  و، ٣.٨٢مقداره 

للفوائ錰د الت錰ي تتحق錰ق م錰ن خ錰الل ھ錰ذه الممارس錰ة لل錰زراع ) المرشدین ( اإلنتاج الزراعي حسب ، وإدراكھم 
بوصفھ مصدرا لدخل إضافي لھم من ناحیة ، وتوفیر المنتج錰ات الحیوانی錰ة الغذائی錰ة للم錰واطنین م錰ن ناحی錰ة 

القیمة تكون نسبتھ غالبا منخفضة جدا في غذاء س錰كان  أخرى ، والتي تتمیز باحتوائھا على بروتین عالي
،وكذلك ربما العتقادھم ان مخلفات الحیوان تش錰كل ب錰دیال مھم錰ا  ة، وفي العراق خاصعموماالدول النامیة 
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ام錰ا ممارس錰ات . لألسمدة الكیماویة التي حصلت على أھمیة متأخرة نس錰بیا بس錰بب ال錰نقص ف錰ي ذل錰ك الب錰دیل 
錰錰ة والتقلی錰錰دورات الزراعی錰錰تخدام ال錰錰ب اس錰錰ة وتجن錰錰ة الحیوی錰錰تخدام المكافح錰錰ات واس錰錰دد الحراث錰錰ق وع錰錰ن عم錰錰ل م

錰لت جمیع錰د حص錰یم ـاألسمدة الكیماویة واستخدام األسمدة الحیوانیة وتطبیق الزراعة المختلطة فق錰ى ق錰ھا عل
الت錰ي تعب錰ر  ٣ھذه القیم جمیعھ錰ا اق錰رب إل錰ى النقط錰ة الوس錰طیة . ٣ ,٤١ -٣ ,٠٠متوسط أھمیة متقاربة بین  

ام錰ا تجن錰ب اس錰تخدام المبی錰دات واس錰تخدام األس錰مدة الخض錰راء فق錰د حص錰لت عل錰ى أدن錰ى . ال اھمیتھ錰اعن اعتد
  ).٣(ومع ذلك فان قیمتھا كانت اقرب إلى نقطة الوسط  ٢ ,٨٩المتوسطات

  
  .المقارنة بین متوسطات إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة الزراعة المستدامة: )١(الجدول 

  
  تاالممارس

  المتوسطات
المدرسین  Zقیمة 

)n1=٦٨(  
  )١١٢=n2(المرشدین 

  **٤ ,٣٣  ٣ ,٤١  ٤ ,١٩  تطبیق الدورات الزراعیة 
  **٤ ,٢٨  ٣ ,٣٥  ٤ ,١٩  استخدام المكافحة الحیویة 
  **٤ ,٦٥  ٣ ,٠٠  ٣ ,٨٩  تطبیق الزراعة المختلطة

  **٤ ,٥٩  ٢ ,٨٩  ٣ ,٨٥  استخدام األسمدة الخضراء 
  **٣ ,٦٣  ٣ ,١٩  ٣ ,٨٥  دة الحیوانیة استخدام األسم

  ١ ,٠٤  ٣ ,٨٢  ٣ ,٥٨  تربیةالماشیة باإلضافة للزراعة
  **٢ ,٧٨  ٢ ,٨٩  ٣ ,٥١  تجنب استخدام المبیدات 

  ٠ ,٢٦  ٣ ,٢٥  ٣ ,١٩  عدم استخدام األسمدة الكیماویة 
  ١ ,٥٧  ٣ ,٤٠  ٣ ,٠٤  التقلیل من عمق وعدد الحراثات 

  .٠ ,٠١الفرق معنوي عند مستوى  **
  

التقلیل من ( انھ باستثناء ممارسات المحسوبة " Z"كذلك ومن خالل قیم ) ١(تشیر نتائج جدول 
فان ) عمق وعدد الحراثات، وعدم استخدام األسمدة الكیماویة، وتربیة الماشیة باإلضافة إلى الزراعة 

وان قیم ھذه % ١مستوى  ندالفروقات بین قیم متوسطات الممارسات الست الباقیة كانت معنویة ع
ھذه النتیجة تشیر إلى ان المدرسین . جمیعھا كانت أعلى للمدرسین من تلك التي للمرشدین المتوسطات

التقلیل من عمق وعدد الحراثات، وتجنب استخدام ( والمرشدین كانوا منسجمین في إدراكھم ألھمیة 
ن أعطوا من قبل الزراع، اال ان المدرسی) األسمدة الكیماویة، وتربیة الماشیة باإلضافة إلى الزراعة 

ھذا التباین ربما نتج عن االختالف في وجھات . الست األخرى من المرشدین تأھمیة اكبر للممارسا
سون بوصفھم باحثین یستقون معلوماتھم من درفبینما قد ینظر الم. نظرھم المھنیة حول ھذه الممارسات

مستدامة بطریقة تتصف نتائج البحوث العلمیة والمصادر العلمیة ذات العالقة بممارسات الزراعة ال
بالدقة والتمحیص والتفسیر واالستنتاج بأھمیة ھذه الممارسات، فان المرشدین الزراعیین بوصفھم حلقة 

. وصل تربط مراكز البحوث وكلیات الزراعة بالزراع قد ال یدققون بتلك المعلومات بالطریقة ذاتھا
اعة بوصفھا مصدرا رئیسا لما ھو جدید كذلك ربما نتج ھذا التباین عن ضعف االتصال بین كلیة الزر

من معلومات حول الزراعة المستدامة والمؤسسات الزراعیة الخدمیة واإلرشادیة مما أدى إلى وجود 
فضال عما تقدم فان طبیعة عمل المرشدین الزراعیین التي تعتمد االتصال . فجوة معلوماتیة بین الجانبین

ھم یدركون ان ھناك مشاكل عدة تواجھ الزراع ھي أكثر المباشر بالزراع وتنوع أعمالھم ربما جعل
  .أھمیة من تلك الممارسات

  
 الجدول نیتضم :ومعنویة الفروقات بینھما إدراك المدرسین والمرشدین لتأثیرات الزراعة المستدامة

متوسطات إدراك المدرسین والمرشدین لتأثیر تطبیق ممارسات الزراعة المستدامة على النواحي )  ٢(
انھ حسب إدراك المـدرسیـن فـان التـأثیر األكـبر كان علىالمحافظة على صحة  حیث یئیة والزراعیة،الب

اإلنسان، وتوفیر غذاء امن خال من التلوث، وحمایة الماء األرضي، إذ تراوح متوسط التأثیر فیھا 
( والخامسة ) یر عالیة التأث( ھذه القیم جمیعھا محصورة بین الدرجـة الرابعـة . ٤ ,٦٣ – ٤ ,٤٢بین

وتوضح ھذه النتیجة اإلدراك الكبیر لمدرسي العلوم الزراعیة المبحوثین . للمقیاس) شدیدة التأثیر 
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كذلك یتضح من الجدول ان . بمخاطر استخدام المواد الصناعیة من مبیدات وأسمدة في صحة الناس
عة المستدامة على نواح اقتصادیة ھناك إدراكا عالیا من قبل المدرسین المبحوثین لتأثیر ممارسات الزرا
ورغم ان حمایة األحیاء الدقیقة . واجتماعیة وزراعیة تھم المواطنین بشكل عام والزراع بشكل خاص

من اإلصابات المرضیة والحشریة للنبات، وحمایة الحیاة البریة كان تأثرھا اقل  لفي التربة، والتقلی
  .للمقیاس ةبة جدا من الدرجة الرابعیتأثیر كانت قرنسبیا حسب إدراك المدرسین، اال ان متوسطات ال

  
  .المقارنة بین متوسطات إدراك المدرسین والمرشدین لتأثیرات الزراعة المستدامة: )٢(الجدول 

  التأثیرات
  المتوسطات

المدرسین  Zقیمة 
)n1=(المرشدي  )٦٨n2=١١٢(  

  **٦ ,٢٧  ٣ ,٦٦  ٤ ,٦٣  المحافظة على صحة اإلنسان 
  **٥ ,٢١  ٣ ,٩٢  ٤ ,٦١  توفیر غذاء امن وخال من التلوث 
  **٧ ,٧٩  ٣ ,٢٦  ٤ ,٤٢  حمایة الماء األرضي من التلوث 

  **٤ ,٨٦  ٣ ,٤٦  ٤ ,٣٦  تحقیق الفائدة للمواطنین 
  **٦ ,٣١  ٣ ,٣٩  ٤ ,٢٩  الحصول على ثمار ذات نوعیة جیدة 

  **٣ ,١٧  ٣ ,٧٥  ٤ ,٢٧  المحافظة على التربة من التعریة 
  **٨ ,٠٤  ٣ ,٦٦  ٤ ,١٦  تطویر الثروة الحیوانیة 

  **٢ ,٤٧  ٣ ,٦٦  ٤ ,٠٨  المحافظة على العناصر الغذائیة في التربة 
  **٥ ,٢١  ٣ ,٠٨  ٤ ,٠٥  حمایة الغابات 

  **٤ ,٣٩  ٣ ,٣٣  ٤ ,٠٥  تحقیق أرباح أعلى للزراع 
  **٢ ,٩٠  ٣ ,٥٧  ٤ ,٠٤  تحقیق حیاة ریفیة أفضل للزراع 

  *٢ ,٠٠  ٣ ,٤٦  ٣ ,٩٤  حیاء الدقیقة في التربة حمایة األ
التقلی錰錰錰ل م錰錰錰ن االص錰錰錰ابت المرض錰錰錰یة والحش錰錰錰ریة 

  للنباتات
٣ ,١٥  ٣ ,٣٣  ٣ ,٨٩**  

  **٣ ,٣٨  ٣ ,٣٩  ٣ ,٨٥  حمایة الحیاة البریة 
  ، على التوالي ٠.٠١و  ٠ ,٠٥الفرق معنوي عند مستوى (*)(**) 

  
ي الزراعة والبیئة نتائج ایضاً ان متوسطات تأثیر ممارسات الزراعة المستدامة فالوتشیر 

، أي بین الدرجة الثالثة والرابعة للمقیاس أي بین ٣ ,٩٢ -٣ ,٠٨حسب إدراك المرشدین تراوحت بین
ركون تأثیر دوكمدرسي العلوم الزراعیة فان المرشدین ولو بدرجة اقل ھم ی. المعتدلة والعالیة التأثیر

دراكھم للتأثیرات في مختلف النواحي ممارسات الزراعة المستدامة على النواحي الصحیة، یلي ذلك إ
اما . الزراعیة واالقتصادیة واالجتماعیة المرتبطة برفاه وفائدة المواطنین عامة والزراع خاصة

 محدودیة االنخفاض النسبي لتأثیر ممارسات الزراعة المستدامة في حمایة الغابات ربما جاء نتیجة
الحاالت جمیعھا كانت متوسطات التأثیر حسب  انھ فيایضا  كما یتضح .مساحة الغابات في العراق

حمایة ( باستثناء )  ٠ ,٠١( إدراك المدرسین اكبر من تلك التي للمرشدین وبشكل معنوي على مستوى 
 ,٠٥(الذي كان فیھ الفرق بین المتوسطین معنویا ولكن عند مستوى احتمال ) األحیاء الدقیقة في التربة 

دراك العالي للمدرسین ألھمیة ھذه الممارسات التي تم اإلشارة إلى ھذا التباین ربما نتج عن اإل). ٠
  .تفسیراتھا سابقاً 

تعد المفاھیم إحدى الوسائل  :إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة
امل لذلك أشارت الجھات العلمیة العدیدة إلى أھمیة تكـ. اللغویة لتحقیق االتصال الفعال بین الناس

 National commission on Excellence in(المفـاھـیم العلمـیة فـي برامـج التعلـیم الزراعـي 
Education,، و ١٩٨٣National Academy of sciences, ،و١٩٨٨commission on 

Achieving Necessary skills Secretary ،ونظرا لحداثة مفھوم الزراعة المستدامة )  . ١٩٩١
انھ من المھم معرفة مدى الحاجة إلى نشر ھذا المفھوم بین كل أولئك الذین  انتقد الباحثفي العراق، یع

من مدرسي العلوم الزراعیة، ومرشدین  الزراعة،من المتوقع مساھمتھم في تطویر ھذا النوع من 
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 من اجل ذلك فقد تم توجیھ سؤالین للمدرسین والمرشدین في. وم الزراعیةلزراعیین وزراع وطلبة الع
ة جمع البیانات استھدفا تحدید إدراكھم ألھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة بین المدرسین داا

والمرشدین والزراع، وأھمیة استحداث مادة باسم الزراعة المستدامة تشمل طلبة الكلیات والمعاھد 
ونسبھم على إعداد إجابات المدرسین والمرشدین ) ٤و ٣(ویستعرض الجدوالن . واالعدادیات الزراعیة

  .درجات األھمیة تلك
 .إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة نشر مفھوم الزراعة المستدامة): ٣(الجدول 

  مرشدین  مدرسین  درجة األھمیة 
  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  ٣٠ ,٣٦  ٣٤  ٦٠ ,٢٩  ٤١  شدید األھمیة
  ٣٢ ,١٠  ٣٦  ٣٦ ,٧٦  ٢٥  عالي االھمیة 

  ٣٣ ,٩٣  ٣٨  ٢ ,٩٤  ٢  ھمیةمعتدل األ
 ٣.٥٧  ٤  -  -  قلیل األھمیة
    -  -  -  عدیم األھمیة

  ٩٩ ,٩٦  ١١٢  ٩٩ ,٩٩  ٦٨  المجموع
  

  .إدراك المدرسین والمرشدین ألھمیة استحداث مادة للزراعة المستدامة):  ٤(الجدول 
  مرشدین  مدرسین  درجة األھمیة 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ٣٣ ,٩٣  ٣٨  ٤١ ,١٨  ٢٨  شدید األھمیة

  ٣٢ ,١٤  ٣٦  ٣٥ ,٢٩  ٢٤  عالي االھمیة 
  ٢١ ,٤٣  ٢٤  ٢٠ ,٥٩  ١٤  معتدل األھمیة

  ٨ ,٩٣  ١٠  -  -  قلیل األھمیة
  ٣ ,٥٧  ٤  ٢ ,٩٤  ٢  عدیم األھمیة

  ١٠٠ ,٠٠  ١١٢  ١٠٠ ,٠٠  ٦٨  المجموع
  

ان غالبیة المبحوثین من المدرسین والمرشدین یدركون أھمیة نشر ) ٣(ویتضح من الجدول 
مع ذلك فقد اظھر المدرسون إدراكا اكبر من المرشدین ألھمیة نشر . مةمفھوم الزراعة والمستدا

، %)٩٧ ,٠٥(المفھوم اذ بلغ مجموع المدرسین الذین تراوحت إجاباتھم بین شدیدة األھمیة ومھم جدا 
  .للمرشدین )%٦٢ ,٤٦(مقابل 

والمعاھد وحول أھمیة استحداث مادة باسم الزراعة المستدامة تشمل مناھج جمیع طلبة الكلیات 
من المدرسین تراوحت إجاباتھم بین   %٧٦ ,٤٧ان  ) ٤(جدول الوالمدارس الزراعیة، فیتضح من 

وھذه النتیجة تشیر أیضا إلى إدراك اكبر بین . للمرشدین% ٦٦ ,٠٧شدید األھمیة ومھم جدا مقابل 
ستدامة في مناھج مدرسي العلوم الزراعیة من المرشدین الزراعیین ألھمیة استحداث مادة للزراعة الم

  .التعلیم الزراعي للكلیات والمعاھد واالعدادیات الزراعیة
  

  االستنتاجات التوصیات
أظھ錰錰رت نت錰錰ائج ھ錰錰ذا البح錰錰ث ان ھن錰錰اك إدراك錰錰ا اكب錰錰ر لمدرس錰錰ي العل錰錰وم الزراعی錰錰ة م錰錰ن المرش錰錰دین 

ھ錰وم الزراعیین ألھمیة وت錰أثیرات الممارس錰ات الزراعی錰ة المس錰تدامة، وك錰ذلك ف錰ي إدراكھ錰م ألھمی錰ة نش錰ر مف
الزراعة المستدامة بین مدرس錰ي العل錰وم الزراعی錰ة والمرش錰دین وال錰زراع وأھمی錰ة اس錰تحداث م錰ادة للزراع錰ة 

ھ錰錰ذه الفج錰錰وة . المس錰錰تدامة ف錰錰ي من錰錰اھج طلب錰錰ة الكلی錰錰ات والمعاھ錰錰د واالع錰錰دادیات الزراعی錰錰ة ف錰錰ي محافظ錰錰ة نین錰錰وى
لم錰ا ھ錰و  ارا مھم錰االدراكیة تشیر إلى ضعف االتصال بین كلی錰ة الزراع錰ة والغاب錰ات كمرك錰ز بحث錰ي ومص錰د

جدید من معلومات ح錰ول الزراع錰ة المس錰تدامة والمؤسس錰ات اإلرش錰ادیة الت錰ي م錰ن أھ錰م مھامھ錰ا إیص錰ال ھ錰ذه 
  .المعلومات إلى الزراع من اجل تفعیلھا

  :بما یأتي انعلى أساس ما سبق من نتائج واستنتاجات یوصي الباحث
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١- 錰錰زراعیین ألھمی錰錰دین ال錰錰ي إدراك المرش錰錰بي ف錰錰اض النس錰錰را لالنخف錰錰تدامة نظ錰錰ة المس錰錰ات الزراع錰錰ة ممارس
وتأثیراتھا على الزراعة والبیئة ف錰ان ھن錰اك حاج錰ة إل錰ى إقام錰ة دورات تدریبی錰ة لھ錰ؤالء المرش錰دین ف錰ي كلی錰ة 

 .الزراعة تستھدف تكریس نشر مفاھیم الزراعة المستدامة بینھم وتقلیص الفجوة المعرفیة
ة نین錰錰وى إلقام錰錰ة مراك錰錰ز للزراع錰錰ة جامع錰錰ة الموص錰錰ل ومدیری錰錰ة زراع錰錰 –التنس錰錰یق ب錰錰ین كلی錰錰ة الزراع錰錰ة  -٢

المس錰錰تدامة ف錰錰ي ق錰錰رى محافظ錰錰ة نین錰錰وى كمرحل錰錰ة أول錰錰ى یس錰錰اھم فیھ錰錰ا مدرس錰錰ي الكلی錰錰ة والمرش錰錰دین وال錰錰زراع 
تستھدف نشر مف錰اھیم الزراع錰ة المس錰تدامة ب錰ین ال錰زراع، إض錰افة إل錰ى القی錰ام ببح錰وث مش錰تركة بی錰نھم لتك錰ون 

 .محلیة التي یمتلكھا العدید من الزراعبمثابة إیضاحات للزراع تساھم في دعم المعرفة والخبرة ال
عل錰錰ى االدراك الع錰錰الي الھمی錰錰ة وت錰錰أثیر الزراع錰錰ة المس錰錰تدامة ال錰錰ذي اظھ錰錰ره المدرس錰錰ون كاخائص錰錰یون یح錰錰تم  -٣

ادارة كلیة الزراع錰ة والمؤسس錰ات البحثی錰ة ف錰ي منطق錰ة البح錰ث اإلس錰راع ف錰ي تغیی錰ر ال錰نمط التقلی錰دي للبح錰وث 
راعة ومراكز البح錰وث الزراعی錰ة والت錰ي غالب錰ا تح錰اول البح錰ث ف錰ي الز ةالزراعیة التطبیقیة التي تتم في كلی

عالق錰錰錰ة المع錰錰錰امالت غی錰錰錰ر المس錰錰錰تدامة مث錰錰錰ل األس錰錰錰مدة الكیماوی錰錰錰ة والمبی錰錰錰دات بإنت錰錰錰اج المحاص錰錰錰یل المختلف錰錰錰ة 
. واالستعاضة عنھا بتلك البحوث التي تبحث في عالقة ممارسات الزراع錰ة المس錰تدامة باإلنت錰اج الزراع錰ي

استیراد وتصنیع واس錰تخدام  تحد منقوانین وتشریعات على المستوى الوطني  سنكما یتطلب من الدولة  
أس錰錰الیب  كف錰錰اءة زداد ح錰錰ده كلم錰錰ا تط錰錰ورتت錰錰األس錰錰مدة والمبی錰錰دات الكیماوی錰錰ة ك錰錰إجراء مرحل錰錰ي قص錰錰یر الم錰錰دى، 

 .وممارسات الزراعة المستدامة
لزراع錰ة المس錰تدامة بین كلیة الزراعة ومدیریة زراع錰ة نین錰وى إلص錰دار نش錰رة أو مجل錰ة باس錰م ا التنسیق -٤

 .الزراعةمن تتضمن مقاالت وبحوث وكل ما یستجد من معلومات حول ھذا النوع 
والمعاھ錰錰錰د  اتكلی錰錰錰ألاس錰錰錰تحداث م錰錰錰ـادة باس錰錰錰م الزراع錰錰錰ة المس錰錰錰تدامة تش錰錰錰مل من錰錰錰اھج جمی錰錰錰ع األقس錰錰錰ام ف錰錰錰ي  -٥

 .واالعدادیات الزراعیة
مھ錰錰ور ال錰錰زراع بالمف錰錰اھیم اس錰錰تحداث ب錰錰رامج زراعی錰錰ة إذاعی錰錰ة وتلفزیونی錰錰ة تھ錰錰دف نش錰錰ر المعرف錰錰ة ب錰錰ین ج -٦

 .والممارسات التي تتضمنھا الزراعة المستدامة
االستفادة من الخبرات الخارجیة السیما ال錰دول المج錰اورة الت錰ي قطع錰ت ش錰وطا مھم錰ا لتط錰ویر الزراع錰ة  -٧

رس錰ي العل錰وم الزراعی錰ة والمرش錰دین ال錰زراعیین وق錰ادة دملالمستدامة فیھا وذل錰ك م錰ن خ錰الل تنظ錰یم زی錰ارات 
لمحافظة لإلطالع على التقدم الحاصل في ھذا الن錰وع م錰ن الزراع錰ة واكتس錰اب خب錰رات تس錰اھم الزراع في ا

 . في نشر تطبیقاتھا
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ABSTRACT 
There is a growing public interest in sustainability and environmental 

conservation. This growing public concern implies the need for focusing 
programs on sustainable agriculture, where by, agriscience college teachers, 
and extension agents can play a key role.. However, the question is whether 
agriscience teachers, and extension agents have been prepared to carry out this 
task? The focus of this study was to identeify agriscience teachers', and 
extension agents' perceptions regarding sustainable agricultural practices. This 
study used survey design and was conducted on 68 agriscience teachers and 
112 extension agents in Ninavah. An instrument was developed to collect data 
consisted of two parts utilized to identify their perceptions regarding 
importance and impacts of sustainable agrecultural practices. The form also 
consisted of two questions, one about the importance of diffusion of sustainable 
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agriculture concepts among agriscience teachers, extension agents, and farmers, 
and the other about their perceptions regarding importance of including 
agricultural education programs a subject on sustainable agriculture. The 
results showed that both agriscience teachers and extension agents perceived 
importance and impacts of sustainable agricultural practices.However 
agriscience teachers were more positive toward instruments items than 
extension agents. Both teachers and extension agents interested in diffusion of 
sustainable agricultural concepts among agriscience teachers, extension agents, 
and farmers, as well as they had apositive view towards including agricultural 
education programs a subject about sustainable agriculture in agricultural 
college, institutes, and schools. 
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