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 زــــــــــــــــالموجـ
  

الزراعية في العالم حيث تعد الزراعة العراق من الدول 
اعية تعد التنمية الزر  .مصدر الدخل الثاني له بعد النفط

 ، اذ أصبحواالرشاد الزراعيرابط بين البحث العلمي 
مهم جدا مما دعا  ةاستخدام المعرفة العلمية في الزراع

 .كثير من الدول الى زيادة استثماراتها في البحوث العلمية
لزراعي دورا مهما في العراق حيث توجد يلعب االرشاد ا

دائرة رئيسية لإلرشاد الزراعي في بغداد اضافة الى دوائر 
االرشاد الزراعي في المحافظات. استهدفت الدراسة تحديد 
واقع العالقة والترابط بين المنظمات البحثية واالرشادية 

من خالل معرفة اهمية االنشطة التي تحقق  ةالزراعي
راء المبحوثين كما آلى تنفيذها وفقا العالقة ومستو 

لعالقة، ا المعوقات التي تواجه تلكاستهدفت التعرف على 
راء المبحوثين حول المقترحات التي تقوي أواصر آو 

وقد  .ةالترابط بين المنظمات البحثية واالرشادية الزراعي
تم اجراء البحث على مجموعة من المرشدين والباحثين 
الزراعيين العاملين في دائرتي االرشاد والتعاون الزراعي 
ودائرة البحوث الزراعية، اذ يمثلون عينة عشوائية بنسبة 

( باحثا زراعيا. 33( مرشدا زراعيا و)33( بواقع )% 04)
لبحثية، اواستخدمت استمارة استبيان كأداة لجمع البيانات 

واستعمل األسلوب الوصفي في عرض نتائج البحث 
بطريقة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات. اهم 
النتائج هي أن طبيعة العالقة بين المنظمات البحثية 

كانت على درجة من الضعف في  ةواالرشادية الزراعي

حين ان نسبة عالية من المبحوثين يرون من االهمية ان 
 ظهرت الدراسة انأقة وترابط بينهما. و تكون هناك عال

اهم المعوقات التي تواجه العالقة هو غياب اللوائح 
والقوانين التي تنظم العالقة وعدم وضوح خطوط االتصال 
بين الباحثين والمرشدين الزراعيين. اما عن أهم 

ي ن لتقوية العالقة فهو المقترحات التي يراها المبحوث
ل التي تنظم العالقة والعم صياغة التشريعات والقوانين

من خالل الفرق البحثية واالرشادية الموحدة وتشكيل لجان 
مركزية دائمة لتنسيق العمل بينهما. وتبين ايضا ان 
طبيعة االتصاالت السائدة بين المنظمات البحثية 

هي غير رسمية وشخصية في اغلب  ةواالرشادية الزراعي
استمرار  على ضرورة ون االحيان، وقد اوصى الباحث

العالقة وتعزيزها واتباع اليات تنظيمية وادارية متعددة 
لغرض تقوية أواصر الترابط بين التنظيمات البحثية 
واالرشادية الزراعية اضافة الى ضرورة مشاركة الباحثين 
والمرشدين الزراعيين في عملية تنفيذ وتخطيط البرامج 

 االرشادية الزراعية.
 

ث الزراعية، المنظمات البحو  الكلمات المفتاحية:
 التنمية الزراعية، العراق ،االرشادية

 
 المقدمة

 
حد القطاعات االستراتيجية في أيعد القطاع الزراعي 

( من سكان %34-24اغلب الدول النامية اذ يعيش )

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:jalotybi@ksu.edu.sa
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هذه الدول في المناطق الريفية، ويمارس نسبة عالية منهم 
النشاط الزراعي، وألهمية هذا القطاع وحيويته فقد اتجهت 
هذه الدول نحو التنمية الزراعية بقصد تحديث الزراعة 
وتوسيع نطاق استعمال األساليب العلمية في العمل 
الزراعي والتحول من أساليب االنتاج التقليدي الى اساليب 

 ,Compbell)تقنيه جديدة قائمة على العلم والتجربة 
ساس فأن التنمية الشاملة بصورة أل، على هذا ا(1997

عامة والتنمية الزراعية على وجه الخصوص لم تعد 
 ضرورية للحياة فقط بل واجبا لترقية المجتمعات.

وتقوم التنمية الزراعية في كثير من دول العالم على 
رف العلمية واالفكار المستحدثة الربط بين مصادر المعا

ومواقع التطبيق الميداني، اذ أصبح استخدام المعرفة 
العلمية في العملية االنتاجية الزراعية واحدة من اهم 

ي قطاع انتاجي في العناصر التي ال غنى عنها أل
العصر الحالي مع ضرورة توفر رأس المال، مما دعا 

علمية في البحوث الكثير من الدول الى زيادة استثماراتها 
وانشاء المحطات البحثية الزراعية وربطها بمواقع االنتاج 

. ويعد االرشاد الزراعي (2112)عبد الواحد، المختلفة 
والبحث العلمي عنصران أساسيان في مواجهة تحديات 
الزراعة وتطورها واستدامة زيادة االنتاجية واالنتاج 

 لى المواردالزراعي وتحسين دخول الزراع والمحافظة ع
)الطائي،  ذكرالطبيعية وتحقيق االمن الغذائي. و 

ان العديد من المنظمات التنموية الزراعية  (2112
تزايد اهتمامها في العقود (OECD) ( وFAOكمنظمة )

االخيرة نحو استمرارية تطوير البحث العلمي وخدمات 
االرشاد الزراعي وتحقيق الترابط الفاعل بينهما، اذ ان 

ثر االرتباط ومستواه يمثل عامال فاعال له األ صيغة هذا
الكبير في مستوى تلبية احتياجات الزراع من المعارف 
والمعلومات والتقانات الزراعية لتطوير مهاراتهم 
وممارساتهم االدارية والتنظيمية وتطوير ادارة نشاطاتهم 

 الزراعية.
وال جدال في ان البحث العلمي الزراعي هو المصدر 

للتكنولوجيا الحديثة الالزمة لتحقيق التنمية الرئيسي 
الزراعية، كما يمثل الوسيلة إلنتاج المعلومات الزراعية 
المستحدثة وايجاد حلول للمشكالت الزراعية للمستفيدين، 
وعليه فان اي برنامج للتنمية لكي يتم البد وان يعتمد 

. ولكي تتحقق (2111 )شرشر،على البحث العلمي 
 النهضة الزراعية المرجوة فان االعتماد على البحث 

العلمي وحده ليس كافيا، فالبد من توفر جهاز ارشادي 
فاعل وقوي ومتجاوب لتجد نتائج االبحاث العلمية طريقها 
من خالله الى المنتج الزراعي ليتمكن من االستفادة منها 

زراعية التنمية الواستعماالتها في الحياة العملية، لذا فأن 
ال يمكن تحقيقها اال من خالل وضع نواتج التقدم 
التكنولوجي ونتائج البحوث الزراعية موضع التطبيق 

مر ، وهذا األ(2112)االنصاري، الميداني والفعلي 
يستدعي العمل على خلق روابط فاعلة بين هيئات البحث 
 واالرشاد والتعليم الزراعي. وحتى يقوم االرشاد الزراعي

بدوره المزدوج فالبد ان تكون له صلة وثيقة وتعاون تام 
 Gould andومستمر مع اجهزة البحث العلمي )

Ham, 2002) ان االرشاد الزراعي بدون بحوث .
تطبيقية فأنه ال يحقق االهداف المرجوة، وبالمقابل فأن 

جها فعال تبقى نتائ ارشاديالبحوث الزراعية بدون جهاز 
، وعليه فان (2118د، )فريدطبيق حبيسة االدراج دون ت

االرشاد الزراعي كتنظيم ينمو ويتطور كلما نمت وتطورت 
حركة البحث العلمي الزراعي وكلما زاد ترابط وتالحم 
أجهزة البحوث الزراعية مع االرشاد الزراعي على مختلف 

. فالعالقة بين المنظمات (1222)عمر، مستوياته 
زيد كل قة تبادلية تكاملية تالبحثية واالرشادية الزراعية عال

. (Peterson et al 2002)منها من فاعلية االخر
ان العالقة والترابط بين المنظمات  (2111د، )فريويذكر 

البحثية واالرشادية الزراعية تتجلى اهميتها في تحقيق 
 االتي:

تنسيق الجهود المختلفة في مجال البحث العلمي -1
 بقصد تحقيق أفضل النتائج.

تكرار البحوث بين التنظيمات البحثية وضياع تجنب -2
 جهد الباحثين والموارد المالية.

 تنسيق استخدام الموارد المادية والمالية المتاحة. -3
نقل المعلومات بين المجموعات البحثية والتي يعتمد -0

 خر.آلكل منها على ا
اشارت العديد من الدراسات التقويمية التي أجريت في 

ى ضعف تأثير تنظيمات البحث بعض الدول النامية ال
واالرشاد الزراعي ومحدودية قدرتها على التوسع ونشر 

. (2111)االنصاري،التقانات الزراعية بين غالبية الزراع 
( انه بالرغم Marsh and Pannell, 2009) ويشير

من اهمية الروابط بين مؤسسات البحث العلمي واالرشاد 
الزراعي اال أن هناك ضعفا او غيابا للتعاون والتنسيق 
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المؤسسي والذي يمثل السمة الغالبة في نظم المعرفة 
 Be Laid and)خاصة في الدول النامية. ويصف 

Mazid, 2003)  ان ضعف الروابط بين البحوث
جتمعات الزراعية المحلية وواضعي واالرشاد والم

السياسات هو السائد في منطقة غرب اسيا وشمال 
انه التزال  (FAO, 2001)وذكر تقرير لمنظمة  .افريقيا

هناك فجوة واسعة بين ما يحققه الباحثون على مستوى 
محطات البحث والتجارب وبين معدالت االنتاج التي 

رون، وي واخ)الريمايحققها الزراع في حقولهم، ويضيف 
ان كثير من مشاكل الربط بين المؤسسات  (2112

الرئيسية في نظم المعرفة الزراعية تعود الى ضعف 
االتصال وغياب التخطيط وغياب المتابعة للتنفيذ. ويذكر 

ان االنظمة االرشادية في اغلب  (2118 )عبد المقصود،
الدول العربية ينتابها العديد من العيوب منها عدم وجود 

قة بين االرشاد الزراعي واهم مراكز البحوث العلمية عال
الجامعات، وعدم في خارج وزارة الزراعة ككليات الزراعة 

وجود منظمات قوية وفاعلة للزراع ترتبط بهذا التنظيم، 
 وكذلك عدم وصول التنظيم االرشادي الى مستوى القرية.

وعلى صعيد الواقع في العراق فان العالقة بين جهازي 
ث واالرشاد الزراعي اتسمت بفترات تفاوت بين القوة البحو 

والضعف خالل الخمسين سنة الماضية، ولم يرتبط 
االرشاد بالجهاز البحثي بشكل رسمي اداريا اال خالل 
فترة قصيرة ثم الغي االرتباط، كما ان استقالل جهاز 
االرشاد الزراعي لم يوفر له القوة والمكانة بنفس المستوى 

ه جهاز البحوث الزراعية بسبب ما تتمتع الذي كان علي
به دائرة البحوث الزراعية من مكانة اعلى في السلم 

انه  (2112)حسن، . وذكر (1228 )سداد،الوظيفي 
ومصاحبه من  2443في السنوات التي اعقبت احداث 

تغيرات جوهرية في وزارة الزراعة العراقية فانه تم الغاء 
راعية كمركز اباء اجنحة مهمة لألبحاث العلمية الز 

لألبحاث الزراعية ومنظمة الطاقة الذرية، لذا فان مراكز 
البحث العلمي قد تخلت عن دورها الريادي في اغناء 
االرشاد الزراعي بكل ما هو جديد وانقطعت الصلة بينهما 
والذي ولد الكثير من المشاكل وانعكس على سير العملية 

 التنموية في العراق.
جاءت فكرة البحث في محاولة  بناء على ما تقدم

الستكشاف الموقف والتعرف على واقع العالقة بين 
جهازي االرشاد الزراعي والبحث العلمي وتحديد المعوقات 

 التي تضعف العالقة.

 االهداف
التعرف على واقع العالقة بين التنظيمات البحثية -1

 واالرشادية الزراعية.
يمات التنظتحديد المعوقات التي تواجه العالقة بين -2

 البحثية واالرشادية الزراعية.
اشكال االتصاالت القائمة بين على التعرف -3

 التنظيمات البحثية واالرشادية الزراعية.
 

 التعريفات اإلجرائية
هم االشخخاص الذين يعملون  المرشدون الزراعيون: .1

في دائرة االرشخخخخخخاد الزراعي والذين  يقومون بتوصخخخخخخيل ما 
يسخخخخخخخخخختجد من نتائج بحوث وتطورات تقنية ومسخخخخخخخخخخختجدات 
أخرى إلى الريفيين وتعليمهم كيفية اسخخختعمالها واالسخخختفادة 
منها في حياتهم اليومية كما ويوصخخخخخخل مشخخخخخخاكلهم القائمة 

في  ية لتسخخخاعدهموالمسخختجدة إلى الجهات الرسخخخمية والبحث
 حلها.

هم االشخخخخخخخخخاص الذين يلعبون  الباحثون الزراعيون: .2
دورًا مهمخخخخخًا في التنظيم اإلرشخخخخخخخخخخخخخخخخادي من خالل تقخخخخخديم 
خدماتهم  )حسخب تخصصهم( سواء للمرشدين الزراعيين 
أو للقخخخادة أو األفراد المحليين . ويجخخخب أن يكون مؤهاًل 
بشخخكل صخخحيح وذا معرفة في مجال تخصخخصخخه وحاصخخاًل 

 ،ية أولية )على األقل( في تخصخخخصخخخههادة جامععلى شخخخ
وله عدد من سنوات الخدمة الكافية لتزويده بالخبرة ودائم 
االطالع على نتائج البحوث ، وان واجباته تبسخخخيط نتائج 
البحوث بحيخخخخخث يتمكن المرشخخخخخخخخخخخخخخخخد الزراعي من فهمهخخخخخا 
واالسخخخختفادة منها، وكذلك تدريب المرشخخخخدين الزراعيين في 

المختلفخخخة ، ويسخخخخخخخخخخخخخخاعخخخد في تحليخخخل المجخخخاالت الزراعيخخخة 
البيانات والحقائق وتوضخخيح المشخخخاكل المتصخخخلة بالبرنامج 

 اإلرشادي.
هي الرابطخخة التي تربط جهتين معينتين من  العالقــة: .3

أجل تحقيق اهداف معينة مشخخخخخخخختركة بين الجانبين لخدمة 
 المجتمع المستهدف.

هي المشخخخخخخخخخخخخاكل او التحديات التي تواجه  المعوقـات: .4
 التنظيمات االرشادية والبحثية. العالقة بين

 
 منهجية البحث

اعتمد المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف ما هو كائن 
وتفسيره، ويحدد العالقات التي توجد بين الوقائع واعطاء 
تفسيرا لها، اذ تم توظيف الطريقة الوصفية في جمع 
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البيانات التي يتطلبها موضوع البحث، اضافة الى تحليل 
 لحصول على حقائق أكثر دقة وموضوعية.تلك البيانات ل

 
 مجتمع وعينة البحث

شملت الدراسة كال من المرشدين الزراعيين العاملين 
في دائرة االرشاد والتعاون الزراعي والباحثين الزراعيين 
العاملين في دائرة البحوث الزراعية في بغداد والبالغ 

( باحثا زراعيا. سحبت 33( مرشدا زراعيا و)53عددهم )
(، وبذلك أصبح %04عينة طبقية منتظمة منهم بواقع )

 (33( مرشدا زراعيا و)33مجموع اعداد المبحوثين )
 باحثا زراعيا.

 
 منطقة البحث

اجريت الدراسة في محافظة بغداد، وقد وقع اختيارها 
كمنطقة للدراسة وذلك لتواجد اعداد كبيرة من المرشدين 

سية فيها الدوائر الرئيوالباحثين الزراعيين فضال عن وجود 
 كدائرة االرشاد والتعاون الزراعي ودائرة البحوث الزراعية.

 
  المقياس

اعد المقياس بصورته االولية من خالل مراجعة  -1
االدبيات واالطالع على الدراسات والبحوث ذات 
الصلة بموضوع البحث، اذ تضمن مقياس تحديد واقع 

البحثية واالرشادية الزراعية العالقة بين المنظمات 
( فقرة تمثل االنشطة التي تحقق العالقة والترابط 10)

بينهما، اما مقياس المعوقات التي تواجه العالقة بين 
المنظمات البحثية واالرشادية الزراعية فانه تم اختيار 

( معوقات موضوعية من شأنها العمل على 14)
ادية الرشتقويض العالقة بين المنظمات البحثية وا

( مقترحات  لتفعيل 3الزراعية،  كما تم صياغة )
 وتنشيط العالقة بينهما.

ألجل تحديد وتشخيص العالقة بين المنظمات البحثية  -2
واالرشادية الزراعية، فقد تم خالل التعرف على اراء 
المبحوثين من المرشدين والباحثين الزراعيين حول 

نهما بط بياهمية االنشطة التي تحقق العالقة والترا
ومستوى تنفيذها، اذ وضعت الفقرات تحت مدرج 
ثالثي لألهمية مكون من العبارات )مهمة، مهمة الى 

( 4، 1، 2حد ما، غير مهمة( واعطيت االوزان )
حسب الترتيب. أما التعرف على اراء المبحوثين حول 

مستوى تنفيذ تلك االنشطة فقد تم من خالل مقياس 
يذ )تنفيذ عالي المستوى، تنفمتدرج مكون من العبارات 

( 4، 1، 2الى حد ما، ال تنفذ( واعطيت االوزان )
على التوالي، وبذلك تحددت درجة مقياس أهمية 

 ( درجة.23-العالقة ومستوى تنفيذها ما بين )صفر
ولغرض قياس معوقات العالقة والمقترحات التي من  -3

شأنها العمل على تقوية اواصر العالقة بين 
حثية واالرشادية الزراعية، وضعت المنظمات الب

فقراتها تحت مدرج رباعي مكون من العبارات )اتفق 
بشكل كبير، اتفق، اتفق الى حد ما، ال اتفق(، 

( حسب الترتيب، 4، 1، 2، 3واعطيت االوزان )
 وبذلك تحدد مقياس اسباب معوقات العالقة بين

( درجة ومقياس المقترحات التي تقوي 34-)صفر
 ( درجة.20-)صفرالعالقة بين 

عرض المقياس بصورته االولية على مجموعة من  -0
الخبراء في ميداني البحوث الزراعية واالرشاد 
الزراعي، وذلك من خالل استبانة تضممت بنود 
وفقرات المقياس. وألجل تحقيق الصدق الظاهري، 
طلب من الخبراء بيان درجة موافقتهم حول صالحية 

لخبراء ضمنتها استمارة االمقياس وفقا للعبارات التي ت
)موافق، موافق مع التعديل، غير موافق(، وقد 

( على الفقرات %52حصلت نسبة موافقة  بواقع )
بعد اجراء بعض التعديالت عليها. ألجل التحقق من 

عشر زارعا  11الثبات تم اختبار معامل الثبات على 
من غير افراد العينة باستخدام معامل باخ )معامل 

( وبذلك تم التأكد من 4.35لغت قيمته )الفا( اذ ب
 ثبات االستمارة.

تم اعداد استمارة استبيان ألجل جمع بيانات الدراسة،  -3
اذ تضمنت اربعة محاور: االول تحديد واقع العالقة 
بين المنظمات البحثية واالرشادية الزراعية والثاني 
تحديد المعوقات التي تواجه العالقة والثالث اراء 

ول المقترحات التي تقوي العالقة بينهما المبحوثين ح
والرابع تحديد اشكال االتصاالت بينهما. وقد تم جمع 

، وبعد 2415( Aprilالبيانات خالل شهر نيسان )
غ تم التفري ،التأكد من دقة البيانات وموضعيتها

 SPSS ج االحصائي خخخخخخخخخخدام البرنامخخخخخخخخخخخوالتبويب واستخ
التحليل، حيث استخدمت النسب لغرض اجراء عملية 

 المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية.
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 النتائج والمناقشة
 

ية مات البحثالتعرف على واقع العالقة بين التنظي -1
 واالرشادية الزراعية

 
اهمية العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية 

 الزراعية
تراوحت درجات المبحوثين من المرشخخخخخخخخدين والباحثين 

(، 20-13الزراعيين حول اهميخة العالقخة بينهما ما بين )
( درجة كأعلى وأدنى قيمة رقمية، وبمتوسخخخخخخخخخخخط 13-20)

( درجخخخخة على التوالي وفقخخخخا 18.23(، )13.81مقخخخداره )
لمقياس أهمية العالقة بين المنظمات البحثية واالرشخخخادية 

( درجة. وتظهر 20-الزراعية الذي بلغت درجاته )صخخخفر
ان كال من المرشخخخخخخخخخخخخخدين  1الجــدول دة في البيخانخات الوار 

الزراعيين والبخخخخخاحثين الزراعيين يرون اهميخخخخخة كبيرة الن 
( %54تكون عالقخخخخة ارتبخخخخاط بينهمخخخخا، اذ ان اكثر من )

 منهم يرون في اهمية العالقة انها )مهمة، مهمة الى حد 
مخخخا(. ونسخخخخخخخخخخخختنتج من ذلخخخك ان العخخخاملين في المنظمخخخات 

 ة دركون بشخخخخخخكل كبير أهميالبحثية واالرشخخخخخخادية الزراعية ي

العالقة بينهما وانعكاسخخخخخخخخخخها على سخخخخخخخخخخير العملية الزراعية 
 بالمسار الصحيح.

 
درجة وجود العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية 

 الزراعية
أما فيما يتعلق بدرجة وجود العالقة بين المنظمات 
البحثية واالرشادية الزراعية، فقد تراوحت اراء المبحوثين 

لمرشدين والباحثين الزراعيين حول درجة وجود من ا
( درجة كأعلى 13-(، )صفر13-2العالقة ما بين )

( 5.3(، )14.0وأدنى قيمة رقمية وبمتوسط مقداره )
جدول الدرجة على التوالي. وتظهر البيانات الواردة في 

ان مستوى العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية  2
ضعف، اذ ان اكثر من نصف الزراعية على درجة من ال

المبحوثين يرون انخفاضا كبيرا في درجة تواجد العالقة 
بينهما في حين يرى نسبة ضعيفة منهم ان العالقة بين 
 التنظيمين على درجة من القوة، وقد يعزى سبب هذه

الضعف الى غياب التشريعات التي تنظم العالقة بين 
طوط المرشدين والباحثين الزراعيين وعدم وجود خ

 لالتصال بينهما.
 
 
 
 

 
رائهم حول اهمية العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية آلاالعداد والنسب المئوية للمبحوثين وفقا  .1جدول 
 الزراعية

 
مستوى اهمية 

 العالقة
 الباحثين الزراعيينوفقا آلراء  وفقا آلراء المرشدين الزراعيين         
 متوسط االهمية % العدد متوسط االهمية % العدد

 19.8 50.0 19 20.6 13.3 23 مرتفع
 11.2 31.3 10 11.5 30.2 13 متوسط

 8.9 13.2 5 - - - منخفض
  %111 37  %111 37 المجموع
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االرشادية  و  العالقة بين المنظمات البحثيةاالعداد والنسب المئوية للمبحوثين وفقا آلرائهم حول درجة تواجد  . 2جدول
 الزراعية

 

مستوى تواجد 

 العالقة

 راء الباحثين الزراعيينآلوفقا  وفقا آلراء المرشدين الزراعيين

 المتوسط % العدد المتوسط % العدد

 13.5 2.1 1 15.0 8.5 3 مرتفع

 15.8 28.9 11 16.3 39.5 15 متوسط

 8.5 60.5 23 9.1 52.6 20 منخفض

  %111 35  %111 38 المجموع
 
 

 
راء المبحوثين من المرشدين آوألجل الوقوف على 

والباحثين الزراعيين حول اهمية ودرجة تواجد كل نشاط 
من االنشطة التي تحقق العالقة والترابط بينهما فان 

راء المبحوثين من المرشدين آيوضح ان  3الجدول 
والباحثين الزراعيين تتوافق بشكل كبير على اهمية 
االنشطة التي تحقق الترابط بين المنظمات االرشادية 
والبحثية الزراعية. يأتي في مقدمة تلك االنشطة 
)المشاركة في الفرق البحثية، واالشتراك في االيضاحات 
العملية للزراع، ولجان مشتركة لصياغة توصيات علمية، 

لحمالت الوطنية الزراعية(، فهم يدركون والمشاركة في ا
بشكل كبير اهمية االنشطة والفعاليات التي تقوي من 

 اواصر العالقة والترابط بينهما.
من جانب اخر فان المرشدين والباحثين الزراعيين 
يرون ان مستوى تنفيذ وتواجد تلك االنشطة ضعيف جدا 

ية، بويأتي في مقدمة ذلك )تخطيط وتنفيذ الدورات التدري
واجراء البحوث والدراسات الميدانية، وتخطيط وتنفيذ 
البرامج االرشادية، والمشاركة في الدورات التدريبية لتأهيل 

ن(. ويستنتج من ذلك ان معظم اشكال ياالختصاصي
الترابط رغم ضعفها فأنها تتم من خالل محاوالت شخصية 
غير رسمية وان العالقة بين التنظيمين تكاد تكون 
معدومة، وان كل جهة تمارس انشطتها بمعزل عن االخر 

 مع غياب التنسيق والتكامل والتعاون بينهما.
 

أهم المقترحات التي تقوي اواصر العالقة بين المنظمات 
 البحثية واالرشادية الزراعية

تأييدا كبيرا من  4الجدول تظهر البيانات الواردة في 
قبل المبحوثين نحو المقترحات التي من شانها العمل 
على تقوية الترابط والعالقة بين المنظمات البحثية 
واالرشادية الزراعية، اذ يتفق الباحثون والمرشدون 

المقترحات )سن القوانين والتشريعات  على انالزراعيون 
ية ثألجل تنظيم العالقة، والعمل من خالل الفرق البح

واالرشادية الموحدة، وجود لجان مركزية ورسمية دائمة، 
والمشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية( لها تأثير 

 بالغ في تعضيد وتقوية العالقة والترابط.
 
 
 

 
 
 



    843 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 28(3), 2020 

 

 واقع العالقة بين التنظيمات البحثية واالرشادية الزراعية في العراق

ة نشطة التي تحقق العالقألنشاط من ا راء المرشدين والباحثين الزراعيين حول أهمية ودرجة تواجد كلآ .3ل جدو
 والترابط  بينهما

 ينيراء الباحثين الزراعآ راء المرشدين الزراعيينآ االنشطة التي تحقق الترابط
متوسط االهمية 

 لكل نشاط
متوسط درجة 

 التواجد
مستوى االهمية 

 لكل نشاط
متوسط درجة 

 التواجد
 0.33 1.63 1.08 1.82 اجتماعات دورية مشتركة لوضع الخطط التنموية

 0.41 1.59 0.85 1.64 زيارات ميدانية متبادلة
 4.25 1.33 4.33 1.51 ايضاحات عملية مشتركة للزراع
 0.42 1.50 0.37 1.92 تخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية

 0.27 1.37 0.41 1.94 اجراء البحوث والدراسات الميدانية
 0.39 1.37 0.55 1.88 دورات تدريبية لتأهيل االختصاصيين
 0.55 1.64 0.71 1.93 تبادل الخطابات واالتصاالت الرسمية

 0.51 1.86 0.63 1.96 المشاركة في الفرق البحثية
 0.62 1.66 0.96 1.82 المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية

 0.52 1.79 0.96 1.93 المشاركة في االيضاحات الحقلية للزراع
 0.30 1.83 0.69 1.97 لصياغة توصيات علمية للزراعلجان مشتركة 

 0.44 1.81 0.76 1.95 االشتراك بالحمالت الوطنية الزراعية
 0.25 1.53 0.49 1.75 تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية

 0.47 1.76 0.70 1.86 االشتراك في تشخيص مشكالت الزراع
 

 العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية الزراعية راء المبحوثين حول المقترحات التي تقوي آ .4جدول 

 
 معوقاتال

راء المرشدين آ
 الزراعيين

راء الباحثين آ
 الزراعيين

متوسط درجة 
 الموافقة

متوسط درجة 
 الموافقة

سن القوانين والتشريعات التي تنظم العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية 
 الزراعية

2.83 2.71 

خالل لجان مركزية رسمية ودائمة لتنسيق العمل بين المنظمات البحثية العمل من 
 ةواالرشادية الزراعي

2.35 2.13 

تكوين عضو ارتباط من مختلف التخصصات الزراعية لتنسيق العمل بين المنظمات 
 ةالبحثية واالرشادية الزراعي

2.02 2.13 

 2.20 2.33 الزراعيةاشراك الباحثين في تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية 
 1.54 2.21 فتح مكاتب لإلرشاد الزراعي في الدوائر البحثية لتسيق العمل بينهما

 1.02 2.31 دمج البحوث واالرشاد الزراعي تحت مظلة واحدة
 2.82 2.83 )الفرق الموحدة( العمل من خالل الفرق البحثية واالرشادية متعددة التخصصات

 2.11 2.34 فاهممن خالل مذكرات الت ةالبحثية واالرشادية الزراعيتنسيق العمل بين المنظمات 
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ويؤيد المرشخخخدون الزراعيون مقترح دمج دائرة البحوث 
ودائرة االرشخخخخخخخخخخخاد والتعاون الزراعي تحت مظلة واحدة اال 
ان هخخخخخخذا المقترح ال يؤيخخخخخخده عخخخخخخدد كبير من البخخخخخخاحثين 

يجخخد كال من البخخاحثين والمرشخخخخخخخخخخخخخدين في الزراعيين، كمخخا 
وجود مذكرات تفاهم لتنسخخخخيق العمل بينهما سخخخخبيال لتقوية 

 العالقة بينهما.
 
تحديد المعوقات التي تواجه العالقة بين التنظيمات  -2

 البحثية واالرشادية الزراعية
اظهرت النتائج ومن خالل البيانات الواردة في 

ان اراء المبحوثين من المرشدين والباحثين  5الجدول 
الزراعيين تتفق الى حد كبير حول المعوقات التي تواجه 
العالقة بينهما، فهم يرون في )غياب اللوائح والتشريعات 
التي تنظم العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية 
الزراعية، واالعتقاد بأن العمل االرشادي يحتاج الى جهد 

ييم لدور الباحثين انه اهم من دور المرشدين، اقل، وتق
وعدم وضوح خطوط االتصال بينهما( من اكثر المعوقات 
 اثرا في اضعاف العالقة بينهما. ويرى المرشدون 

 

الزراعيون ايضا ان هناك حساسية للعالقة من قبل 
الباحثين تجاههم، في حين يرى الباحثون انهم يتمتعون 

الزراعيين، وفي المجمل ان بمكانة اعلى من المرشدين 
جميع المعوقات لها انعكاسا كبيرا في تردي العالقة بين 

 المنظمات البحثية واالرشادية الزراعية.
 
التعرف على اشكال االتصاالت بين المنظمات  .3

 البحثية واالرشادية الزراعية
ان االتصاالت والزيارات  6الجدول يتبين من خالل 

الباحثين والمرشدين  غير الرسمية هي السائدة بين
الزراعيين، في حين يتفق المبحوثون على ان جميع 
اشكال االتصال بينهما ضعيفة ويأتي في مقدمتها 
المخاطبات واالتصاالت الرسمية، والعمل ضمن فرق 
ولجان مشتركة، ولربما يشترك الباحثون مع المرشدين 
الزراعيين في حضور اجتماعات طارئة وبعض الندوات، 

ا في المجمل العام ال تتسم باالستمرارية ولعل عدم اال انه
وضوح خطوط االتصال بينهما وسوء فهم العمل المشترك 

 ربما شكل اهم اسباب ضعف العالقة.
 

 ةالزراعيراء المبحوثين حول المعوقات التي تواجه العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية آ .5جدول 

 
 معوقاتال

وفقا آلراء المرشدين 
 الزراعيين

وفقا آلراء الباحثين 
 الزراعيين

متوسط درجة 
 الموافقة

متوسط درجة 
 الموافقة

 1.87 1.65 ةعدم التقاء اهداف كل المنظمات البحثية واالرشادية الزراعي
 1.70 2.31 حساسية العالقة بين الباحثين والمرشدين الزراعيين

اللوائح والتشريعات التي تنظم العالقة بين المنظمات غياب 
 البحثية واالرشادية الزراعية

2.57 2.66 

 2.72 2.21 تقييم الباحثين لدورهم على انه اهم من دور المرشدين الزراعيين
رصد ميزانيات كبيرة ألجهزه البحوث الزراعية مقارنة بميزانية 

 االرشاد الزراعي
1.53 1.50 

 2.29 1.82 الباحثين بمكانة أعلى من المرشدين الزراعيينتمتع 
 2.43 2.35 اعتقاد الباحثين ان عمل االرشاد الزراعي يحتاج الى جهد اقل
 2.15 2.18 االعتقاد بان العمل االرشادي ال يحتاج الى مؤهالت خاصة

 2.08 1.31 سوء فهم الباحثين والمرشدين الزراعيين ألهداف العمل المشترك
 2.33 2.24 عدم وضوح خطوط االتصال بين االرشاد والبحوث الزراعية
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 رشادية الزراعيةألشكال االتصال القائمة بين المنظمات البحثية واأراء المبحوثين حول آ .6جدول 
 

 
 أشكال االتصال

راء المرشدين آ
 الزراعيين

راء الباحثين آ
 الزراعيين

 متوسط درجة التنفيذ متوسط درجة التنفيذ
 1.22 1.31 حضور اجتماعات دورية وطارئة وندوات ومؤتمرات مشتركة

 4.52 1.42 العمل ضمن فرق ولجان مشتركة
 4.33 4.53 المخاطبات واالتصاالت الرسمية

 4.81 1.13 الزيارات المكتبية والميدانية المشتركة
 2.11 2.23 االتصاالت والزيارات غير رسمية

 
 االستنتاجات

 
بناءا على النتائج فقد خلصت الدراسة الى 

 االستنتاجات التالية:
ظهرت الدراسة ادراكا عاليا من قبل المرشدين أ -1

والباحثين الزراعيين ألهمية ان تكون هناك عالقة 
وترابط بينهما وبالرغم من ذلك فأن الطابع العام 

العالقة على درجة من الضعف،  لدرجة وجود تلك
وان االتصاالت غير الرسيمة والشخصية هي السائدة 

 بين المنظمات البحثية واالرشادية الزراعية.
بينت الدراسة ايضا ان أحد أهم المعوقات التي تواجه  -2

 ةالعالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية الزراعي
هو غياب اللوائح والتشريعات التي تنظم العالقة 
بينهما، واعتقاد الباحثين ان العمل االرشادي يحتاج 
الى جهد اقل وان دورهم أكبر وأهم من دور المرشدين 
الزراعيين، ومن المعوقات ايضا عدم وضوح خطوط 

 االتصال بين التنظيمين.
ان سن القوانين والتشريعات ألجل تنظيم العالقة  -3

لعمل من خالل الفرق البحثية واالرشادية الموحدة وا
وتشكيل لجان مركزية رسمية ودائمة هي مقترحات 
ناجحة لتقوية العالقة كما يراها كال من المرشدين 
والباحثين الزراعيين، كما ان العمل والتنسيق من 
خالل مذكرات التفاهم ومشاركة الباحثين في عملية 

ير في ية لها تأثير كبتخطيط وتنفيذ البرامج االرشاد

تعضيد الترابط بين المنظمات البحثية واالرشادية 
 الزراعية.

ان جميع اشكال االتصال بين المنظمات البحثية  -0
اما ضعيفة او معدومة باستثناء  ةواالرشادية الزراعي

 االتصاالت الشخصية والمخاطبات غير الرسمية.
 

 الفوائد التطبيقية للبحث
 

األجهزة المسئولة عن ان تقوم من الضروري 
المنظمات البحثية واإلرشادية الزراعية طبقا للنتائج 

 المستنتجة من البحث بما يلي:
االعتماد على مناهج واساليب علمية وادارية لتنسيق   -1

العمل بينهما وخلق حالة من التعاون والتكامل 
والترابط لغرض االرتقاء بالواقع الزراعي ومعالجة 

ن شر التكنولوجيا الزراعية بيمشكالته واستنباط ون
 صفوف الزراع.

العمل على تشريع القوانين والتشريعات االخرى  -2
لتنظيم العالقة بين المنظمات البحثية واالرشادية 
الزراعية وتنمية اتجاهات المرشدين الزراعيين نحو 

 العمل المشترك.
ضرورة اعتماد اراء المرشدين والباحثين الزراعيين  -3

تي من شأنها العمل على تقوية حول المقترحات ال
اواصر العالقة والترابط بينهما كتشكيل اللجان 
المركزية والدائمة والعمل من خالل الفرق البحثية 

 واالرشادية الموحدة واعتماد مذكرات التفاهم بينهما.
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ايالء المعوقات التي تواجه العالقة بين المنظمات  -0
ها ا واخذالبحثية واالرشادية الزراعية اهتماما كبير 

 بنظر االعتبار في العمل المستقبلي.
العمل على تكثيف االنشطة التي تحقق الترابط بين  -3

ت كاالجتماعا ةالمنظمات البحثية واالرشادية الزراعي
والندوات وااليضاحات الحقلية المشتركة واجراء 
البحوث والدراسات الميدانية والمشاركة في عمليات 

نية مالت الزراعية الوطالتأهيل والتدريب وتنفيذ الح
وتشكيل الفرق البحثية واالرشادية الموحدة واعتماد 
تلك االنشطة كمنهاج عمل في تنفيذ برامج التنمية 

 الزراعية.
 
 عـــــــالمراج

 
 اوآل: المراجع العربية

 
تعزيز الروابط بين  .)2112(الريماوي، أحمد شكري 

البحث العلمي واإلرشاد الزراعي، المركز الوطني 
ص ص  ،األردن ،للبحث واإلرشاد الزراعي، عمان 

238-237. 
الترابط الفاعل بين  .)2112(الطائي، حسن خضير 

البحث العلمي واإلرشاد الزراعي، المضمون 
واالعتبارات، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل 

 ،كلية الزراعة والغابات –الموصل  المقامة في جامعة
 .78-76ص ص 

العالقة بين أدوار  .)2111( األنصاري، عدنان إبراهيم
ووظائف العاملين في المؤسسات البحثية والتعليمية 
واإلرشادية في جمهورية العراق، أطروحة دكتوراه 

 ،عة القاهرة، جمهورية مصر العربيةجام –منشورة 
 .211-212ص ص 

العالقة والترابط  .)2112(م األنصاري، عدنان إبراهي
بين أجهزة البحث العلمي واإلرشاد الزراعي )الواقع 
والطموح(، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل المقامة 

 ، تخكلية الزراعة والغابا –الموصل  في جامعة
 .72-77ص ص 

دور مركز البحوث  .)2112(حسن، أنهار محمد علي 
مل ع العلمية الزراعية في حل مشاكل المزارعين، ورقة

الموصل  مقدمة إلى ورشة العمل المقامة في جامعة
 .21-72ص ص ، كلية الزراعة والغابات –

روابط وآليات العالقة بين  .)2111(زيد، محمد أحمد 
 البحث الزراعي وبين اإلرشاد الزراعي الحكومي في

مصر، التحديات والتدخالت اإلصالحية، ورقة عمل 
باإلرشاد الزراعي، وزارة مقدمة في ندوة ربط البحوث 

ح األراضي، جمهورية مصر الزراعة واستصال
 .144-142ص ص ، العربية

نقل التقنيات الزراعية إلى  .)1228(سداد، ساهر حسن 
مية مجلة التنالتطبيق، الطرق والوسائل واألساليب، 

 .142-147، 4العدد  ،الزراعية
مقترح لبعض  .)2111(شرشر، عبد الحميد أمين 

آليات تدعم الترابط بين أجهزة البحوث الزراعية 
وجهاز اإلرشاد الزراعي، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة 
ربط البحوث الزراعية باإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة 

 ،ةخخخخخخخخخخح األراضي، جمهورية مصر العربيواستصال
 .143-142ص ص 

حديث رؤية لت .)2118(عبد المقصود، بهجت محمد 
  مجلة أسيوطنظام اإلرشاد الزراعي في مصر، 

 .335-334 (،47للعلوم الزراعية، المجلد)
العالقة بين  .)2112(عبد الواحد، منصور أحمد محمد 

مؤسسات االرشاد الزراعي ومراكز البحوث. ورقة 
 عمل مقدمة إلى ورشة العمل المقامة في جامعة

-72ص ص ، كلية الزراعة والغابات –الموصل 
21. 

اإلرشاد الزراعي  .)1222(عمر، أحمد محمد 
 ص، مصر، صر، دار النهضة العربية، القاهرةالمعا
 .641-641ص 

قوة العالقة وآليات الربط  .)2112(فريد، محمد أحمد 
بين إدارة اإلرشاد البيطري وبين معاهد البحث 

مجلة الجمعية البيطرية بمركز البحوث الزراعية، 
-224 ،13الزراعي، المجلد العلمية لإلرشاد 

225.  
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ABSTRACT 

 

Iraq is one of the agricultural countries in the 

world. Agriculture is the second source of income 

after oil in Iraq. Agricultural development is a link 

between scientific research and agricultural exten-

sion because the use of scientific knowledge in ag-

riculture has become very important, which has 

prompted many countries to increase their invest-

ment in scientific research. There is a main agricul-

tural extension department in Baghdad, in addition 

to agricultural extension departments in the prov-

inces. The aim of this study was to determine the 

actual relationship between the agricultural re-

search and extension organizations in Iraq throw 

knowing the importance of activities that achieve the 

relationship and implementation level according to 

respondents' opinions. The study aimed also to 

identify the barriers facing the relationship between 

the agricultural research and extension organiza-

tions and respondents' suggestions that strength 

the link between the researches and agricultural ex-

tension agents. This study was conducted on group 

of researchers and extension agents who work in 

Agricultural Extension and Cooperation Department 

and Agricultural Researches Department. A random 

sample of 40% was selected. The total was (38)  

agricultural extension agents and (35) agricultural 

researchers. A questionnaire was used as a tool  

for data collection. Data were analyzed using the  

SPSS Version 24.0 statistical software. Descriptive 

statistics including percentages, frequencies, 

means, and standard deviations, were used to sum-

marize the data. The most important results showed 

that the relationship between agricultural research 

and extension organizations was weak, while a high 

percentage of respondents believed that the rela-

tionship between them was very important. The 

study illustrated that the most important barrier fac-

ing the relationship between the agricultural re-

search and extension organizations was the ab-

sence of regulations and laws that organize the re-

lationship between them. The most important sug-

gestions that respondents believed to strengthen 

the relationship are the establishment of legislations 

that organize the relationship and work through the 

research and extension teams and establishment of 

permanent committees to coordinate the work be-

tween them. In addition, the study found that the 

communication between agricultural researchers 

and extension agents was informal. Furthermore, 

the study recommended that the relationship should 

be continued, and that multiple organizational and 

administrative methods should be used to 

strengthen the linkages between agricultural re-

search and extension organizations. Also, the study 

recommended that agricultural researchers and ex-

tension agents should participate in planning and 

implementing agricultural extension programs. 
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