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 الخالصة
استهدف البحث تحديد مستوى مشاركة القيادات الريفيةة فةي اشطشةاة اارشةادية الزراعيةة بقضةا  سةهل 

 (0:)اريبل / محافظة اربيل وتحديد التبةاين فةي هةال المشةاركة وفقةا لعةدد مةن المتغيةراتا تكوطةت العيطةة مةن 

وبيطةت الطتةةالن ان ( قالةدا ريفيةا  018ين المحليةةين المشةمولين بالبحةث )قريةةا وبلةا العةدد الطهةالي للقةادي الةريفي

اضةافة الةذ الةق فقةد وجةد  طشةاة اارشةادية الزراعيةة متوسةاة%( من المبحوثين كاطت مشاركتهم في اا?9)
التعةةرل لمصةةادر : وفقةةا للمتغيةةرات التاليةةة ان هطالةةق تبةةاين فةةي مشةةاركة القيةةادات الريفيةةة فةةي هةةال ااطشةةاة

دوافةةةل المشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةةادية  المعلومةةات الزراعيةةةا الرضةةا عةةةن العمةةل اارشةةادي الزراعةةيا

ا المستوى التعليميا عدد في حين تبين عدم وجود تباين في مشاركة المبحوثين وفقا لمتغيرات العمر الزراعية

  رجيسطوات العمل في الزراعةا المكاطة ااجتماعيةا ااطفتاح علذ العالم الخا

  كلمات دالة: القيادات الريفيةا المشاركةا اشطشاة اإلرشادية الزراعية 
 <810/?/01وقبوله ا <810/:/>8: لم البحثتاريخ تس

 المقدمة

اطتةا  المةواد الزراعيةة التةي  مجةاات فةي في الدول الطامية من القااعةات الهامةة الزراعي القااع يعد 

 معةدات بةين الفجةوي تزايةد فةي مةن تعةاطي الةدول هةال فمعظةم تدخل فةي كثيةر مةن الصةطاعات الغااليةة و يرهةا

 ازا  الشةرالية القةدري للطمةو السةكاطي وازديةاد المرتفعةة للمعةدات طتيجةة اطتاجةه ومعةدات الغةاا  علةذ الالة 

 القاةاع هاا في تركيز الجهود فان هطا ومن ا كبيري بكميات ااستيراد الذ للجو  اجبرها مما الغاا  علذ الال 

تطميةة  فةي الدولةة لةدور ملحةة ضةروري هطةاق زالةت وا كاطةت العةراق وفةي مطةها ابةد أمةرا اصةبحت وتطميتةه

ا مةاهر) الشةاملة التطميةة ولعمليةة للفةرد بالطسةبة ااقتصةادية واهميتةه بمةا يتطاسة  الحيةوي القاةاع هةاا وتاةوير

 تحسةةينوشهميةةة الةةق كةةان ا بةةد مةةن ااتجةةال طحةةو تفعيةةل التطميةةة الزراعيةةة التةةي تعمةةل علةةذ  (01:  =810
 المتاحةة الزراعيةة المسةاحات زيةادي خةللوتحقيةق الةق مةن  الريفيةا المطااق في للمزارعين المعيشية الظروف

 وتةوفير الزراعيةةا للممارسةات سةيطاتتحال ادخةال خةلل مةن المحاصيل اطتاجية وتحسين ااراضي وتاوير لهما

( خاصةة 9: 8109من اجل تمهيد الاريق طحو تحقيق اامةن الغةاالي )شةلبيا الزراعي اارشاد لخدمات الدعم
ان هةةال التطميةةة تعتمةةد علةةذ عطصةةرين أساسةةيين همةةا : العطصةةر المةةادي المتمثةةل بحصةةيلة التقةةدم العلمةةي فةةي 

ا والموارد البشرية المتمثلة بااطسان الريفي ومةا يمتلكةه مةن اسةتعداد المجاات اات الصلة بااطتاجية الزراعية

( وإلاةلق 9=  :8111فريةدا )وقدري ومهاري تمكطه من استخدام العطصر المادي بشةكل كفةو  لتحقيةق التطميةة 
رشةادية هال التطمية كان ا بد من تفعيل الطشاا اإلرشادي الزراعي عن اريق الفعاليات التاهيلية واشطشةاة اإل

الزراعية التي يتم من خللهةا تزويةد الةزراع بالمعلومةات والمعةارف المتعلقةة بةالمبتكرات الزراعيةة واكسةابهم 
التأهيل اللزم شستخدام التكطولوجيا الحديثة اامةر الةاي يرفةل مةن كفةا تهم الحقليةة ويرتقةي بمسةتوى اإلطتاجيةة 

والرفاهية الحياتيةا وبالتالي يكةون الرضةا ااجتمةاعي  الزراعية مما يؤدي الذ تحسين مستوى الدخل المعيشي

  (13 :8108ا Karami   &Ismail)سالداً ومؤدياً الذ تحقيق ااستقرار السياسي 
ومةن أجةل ان يتحقةق الةق ابةةد مةن ااهتمةام بأحةد المبةاد  ااساسةةية  للتطميةة الريفيةة اا وهةو مشةةاركة 

ااهالي فيها خاصة إاا ما كاطت المساحات الجغرافية للريف شاسةعة وتعةاطي مةن قلةة كةوادر اإلرشةاد والتطميةة 

ت تمّكطهةا مةن سةد الفةراذ الةاي اشمر الاي يفرل في تلق الحاات ااعتمةاد علةذ عطاصةر محليةة تتمتةل بسةما

( وعاديً ما تكةون هةال 80:  ?811ا )زهرانيخلفه الطقص في أعداد العاملين في برامن ومشاريل هال التطمية 
العطاصر هي القيادات الريفية في المجتمعةات المسةتهدف احةداث التغييةر فيهةا اا اطهةا تمثةل قمةة الهةرم للبطيةان 

تجمعةات السةكاطية الريفيةة حيةث اطهةا اات تةأثير علةذ سةلوكيات وقةةرارات والتركية  ااجتمةاعي فةي القةرى وال

 .Baba et . alا 2014:1514)اشهالي والمتعلقة بالحياي العامة او فيما يخص ااعمال المزرعية في الحقول 
حيةث ان هةال القيةةادات تعمةل علةةذ ان تكةون اامتةةداد الابيعةي لعمةل المرشةةد الزراعةي ووسةةيلته فةي تحقيةةق )

افه وبلوذ  اياته حيث يمكن من خللهم طشر اافكار والتوصيات الفطية بين جمهور المسترشدين كما يمكةن اهد

لقةةرار مةةن خللهةةم اشةةراق الةةزراع باريقةةة ديمقراايةةة فةةي صةةيا ة ووضةةل اليةةات دمةةن الةةراي المحلةةي مةةل ا

(: بطةةا ا علةةذ الةةق 9>:  :810ا )العباسةةي ووسةةامتقةةويم البةةرامن اارشةةادية الحكةةومي فةةي تخاةةيا وتطفيةةا و
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استشعر الباحث ضروري التعرف علذ مستويات اطخراا الفلة القيادية مةن مجتمةل الدراسةة فةي هةاا الطةوع مةن 
ااطشةةاة والتعةةرف علةةذ المتغيةةرات التةةي تةةرتبا بمسةةتويات هةةال المشةةاركة مةةن اجةةل الوصةةول الةةذ تصةةور 

لتطميةة الزراعيةة وإطعكةال الةق علةذ تثبيةت مستقبلي يفضي الذ اارتقةا  بواقةل إشةراق الجمةاهير الريفيةة فةي ا

أسةةل ااسةةتقرار ااجتمةةاعي والسياسةةي وبالتةةالي تعزيةةز الشةةعور بالهويةةة وااطتمةةا  علةةذ المسةةتوى المحلةةي 

 والواطي 

 اهداف البحث

 اشطشةاة فةي العةراق كردسةتان إقلةيم/  اربيةل سةهل بقضةا  المحلية الريفية القيادات مشاركة مدى تحديد  -0

 .الزراعية اإلرشادية
 في العراق كردستان إقليم/  اربيل سهل بقضا  المحلية الريفية القيادات مشاركة درجة في التباين تحديد  -8

 .  الشخصية لخصالصهم وفقا الزراعية اإلرشادية اشطشاة مجال

 مواد وطرائق البحث

ذ قضا  سةهل اربيةل / التابعة إلشملت الدراسة جميل القيادات الريفية المحلية في جميل القرى والطواحي        

( قةرى مةن مجتمةل الدراسةة =تم اسةتبعاد )( قرية =?  ويتكون القضا  من أربعة طواحـي تضم )محافظة اربيل

( 1?بسب  كوطها قد اصبحت بمرور الةزمن جةز ا تابعةا لمركةز مديطةة اربيةلا وبهةاا تحةدد مجتمةل البحةث بةـ )

ا ولتحديةد ( قريةة0:% وبةالق تكوطةت العيطةة مةن )45.5  وتم اختيار عيطة عشوالية من هال القرى بطسةبة قرية
القادي الريفيين المحليين في كل قرية من هال القرى تمت ااستعاطة بمختار القريةة الةاي حةدد القةادي بطةا ا علةذ 

ا واجههم مشةكلة زراعيةة أو إجتماعيةةا تةااشخاص الاين يلجأ اليهم سكان القرية البةا للمشةوري والةرأي عطةدم

قادي اسةتطادا الةذ استشةاري المختةاري وعةدد الةزراع وبلةا العةدد  : – 0وتراوح عدد القادي في كل قرية ما بين 

اسةتمارات بسةب  الةطقص  :( قالدا ريفيا بعد استبعاد 018الطهالي للقادي الريفيين المحليين المشمولين بالبحث )

عاطة فقري اا تم التوصةل الةذ فقراتةه بااسةت :9اطاتا وتكون المقيال بصورته ااولية من والخاا في ملي  البي

ا الةدور ااتصةاليا )المشاركة في العمل اارشادي ( الاي تكون من عدي مجاات مطها<811ا بمقيال )محمد

اسةةتخدم يةةة ولغةةرل التأكةةد مةةن صةةلحية الفقةةرات بصةةيغتها اشولفقةةريا  9;وعةةدد فقراتةةه  (المشةةكلت تحديةةد

وبطةا ا علةذ  جتمةاعباإلرشةاد الزراعةي وعلةم اا خبةرا ( <علةذ )اداي البحةث تةم عةرل الصدق الظاهري إا 

 :بةدالل وتمةت اضةافة  :بةدالل بعةد ان كاطةت  9توصياتهم تم تعديل بعل الفقرات وتقليةل بةدالل ااجابةة الةذ 

فقريا وبعد الق تم ايجةاد ثبةات المقيةال  <9ن وبالتالي تكون المقيال  بصورته الطهالية م فقرات الذ المقيالا

كمةا تةم إسةتخرا  تبةايطي طصةفي ااداي المسةتخدمة  9:?14وبلا معامل طصف الثبات  باريقة التجزلة الطصفية 

امةا تبةاين  ?1?14في قيال المشةاركة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة اا بلغةت قيمةة تبةاين الفقةرات الفرديةة 

وطظةرا لكةون هةاين التبةايطين متقةاربين فقةد تةم إسةةتخدام  00?14بلغةت القيمةة الرقميةة لةه الفقةرات الزوجيةة فقةد 

اضافة الذ الق استخدمت وسةالل احصةالية   1;?14معادلة سبيرمان براون إليجاد قيمة الثبات الكامل وبلغت 
ملويةةة والمتوسةةا الحسةةابي والطسةة  ال سةةميرطوف - كولموجةةوروفاخةةرى فةةي تحليةةل البياطةةات وهةةي اختبةةار 

  المعياري واختبار تحليل التباين وااطحراف

 النتائج والمناقشة

بقضا  سةهل اربيةل /إقلةيم كردسةتان العةراق شاركة القيادات الريفية المحلية تحديد مدى م: الهدف ااول       

الزراعيةةة  لتحديةةد مةةدى مشةةاركة القيةةادات الريفيةةة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية فةةي اشطشةةاة اإلرشةةادية الزراعيةةة 

وبلةا المتوسةا الحسةابي  ا:01درجةة واعلةذ قيمةة  ?9وكاطت اقل قيمةة للمشةاركة هةي  أُستخِدم المدى الفعلي

  0<<4=0درجة في حين بلا ااطحراف المعياري  99<8?>
 

 مشاركة القيادات الريفية المحلية في ااطشاة اارشادية الزراعية  (0جدول )
 الطسبة الملوية العدد الفلات ت

 :9:490 ;9 ( مشاركة ضعيفة1> - ?9) -0

 >480?9 1: ( مشاركة متوساة8< - 0>) -8

 1=:4>8 =8 ( مشاركة قوية:9-01<) -9

 %011 018 المجموع 

0=4>>0  =S.d  <?4>99  = ̅ 
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كمةا يتبةين ان % :9:490مةن القيةادات هةم اوو مشةاركة ضةعيفة وطسةبتهم  ;9أن ( 0يتبين من الجةدول رقةم )

قياديةةةا هةةم اوو مشةةاركة قويةةةة  =8يلحةةظ ان و % >480?9قياديةةا هةةم اوو مشةةاركة متوسةةةاة وطسةةبتهم  1:

مةةن القةةادي المبحةةوثين تعةةد مشةةاركتهم فةةي ااطشةةاة  %?9% مةةن الةةق يتضةةو ان حةةوالي  1=:4>8وطسةةبتهم 
ا فةي العمةل اارشادية الزراعية متوساة وهي طسبة مقبولةا ويشير هةاا الةذ وعةي المبحةوثين بأهميةة ااطخةرا

  راع من اجل تحسين الواقل الزراعيالجماعي مل موظفي اارشاد الزراعي وجمهور الز

/ إقلةيم كردسةتان بقضةا  سةهل اربيةل المحليةة لقيةادات الريفيةة امشةاركة درجة تحديد التباين في : الهدف الثاطي

عدد سطوات العمةل ا المستوى التعليميتغيرات )العمرا للموفقا في مجال اشطشاة اإلرشادية الزراعية  العراق

الرضةةا عةةن العمةةل اارشةةادي تعةةرل لمصةةادر المعلومةةات الزراعيةةةا لا المكاطةةة ااجتماعيةةةا افةي الزراعةةة

 ا دوافل المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية(ااطفتاح علذ العالم الخارجيا الزراعي

 في مشاركة القيادات الريفية في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للعمر التباين -0
  وكةةان متوسةةا لزراعيةةة للفلةةات العمريةةة المختلفةةةتةةم حسةةا  متوسةةاات المشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية ا

فةي  <=>4?>ا امةا متوسةا المشةاركة لفلةة ااعمةار المتوسةاة هةو =;049=المشاركة لفلة ااعمار الشابة هو 

ويتضةو ممةةا سةبق ان متوسةةا المشةاركة فةةي  4999;>حةين بلةةا متوسةا المشةةاركة لفلةة ااعمةةار الكبيةري هةةو 
ااطشاة اارشادية الزراعيةة يتطاسة  عكسةيا مةل العمةر ولكطةه متقةار  فةي الفلةات العمريةةا واختبةار الفةروق 

تلفةة تةم اسةتخدام تحليةل التبةاين بين متوساات المشاركة في ااطشاة اارشةادية الزراعيةة للفلةات العمريةة المخ

  اليالطتالن في الجدول التو

 

 ( تحليل التباين للمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للعمر8جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسا مجموع 
 المربعات

F المحسوبة F الجدولية 

  10>4=:8 8 4818;?: بين المجاميل

14==0 

 

 9804818 ?? :>?4<?=90 داخل المجاميل 9400

  010 =>40:?988 المجموع الكلي

 

اقل من القيمة الجدولية وبالق طقبل فرضية العدم اي اطه ا توجد فروق معطويةة فةي  المحسوبة  Fيتبين ان قيمة
درجةة مشةاركة القيةادات الريفيةة المحليةة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةا للعمةر اي اطةه يمكةن شي قالةد 

طفسةةه  ريفةةي ان يشةةارق فةةي اشطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة بغةةل الطظةةر عةةن عمةةرل خاصةةة ااا مةةا رأى فةةي

ااستعداد والقدري علذ ااطخراا في هال الفعاليةات والر بةة فةي الةتعلم اشمةر الةاي يجعلةه بحالةة مةن الشةعور 

 بالحاجة الذ التمال المستمر مل هال الفعاليات التعليمية 

 التباين في مشاركة القيادات الريفية في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للمستوى التعليمي -8

  متوسةاات المشةةاركة فةةي ااطشةاة اارشةةادية الزراعيةة لفلةةات المسةةتوى التعليمةي المختلفةةةا وكةةان تةم حسةةا

ا 11>4:=هةو اركة لفلةة الةاين يقةرؤون ويكتبةون ا ومتوسةا المشة0<40;>متوسا المشةاركة لفلةة ااميةين هةو 

ركة لحملةة الشةهادي ا فةي حةين متوسةا المشةا84999=اما متوسا المشةاركة لفلةة حملةة الشةهادي اابتداليةة هةو 

ا واختبةةةار الفةةروق بةةةين 99<4;;ا ومتوسةةةا المشةةاركة لحملةةةة شةةهادي الةةةدبلوم هةةو 1;48;=المتوسةةاة هةةو 
بةةاين ت المشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا للمسةةتوى التعليمةةي تةةم اسةةتخدام تحليةةل التمتوسةةاا

  والطتالن في الجدول التالي

 

 للمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للمستوى التعليمي( تحليل التباين 9جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 

  :>8141= : <;148<<8 بين المجاميل
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الجدولية وبةالق طقبةل فرضةية العةدم اي اطةه ا توجةد فةروق معطويةة  Fالمحسوبة اقل من قيمة  Fيتبين ان قيمة 
في درجة مشاركة القيادات الريفية المحلية في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للمستوى التعليمةي وقةد يكةون 
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ومتاحةةة للجميةةل وا يوجةةد شةةرا يتعلةةق بالمسةةتوى الةةق بسةةب  كةةون المشةةاركة فةةي هةةال ااطشةةاة هةةي عامةةة 
التعليمي بحيث ممكن ان يعيق اشتراق القيادات الريفية فيها فالقالةد الريفةي هةو قالةد بغةل الطظةر عةن مسةتوال 

التعليميا ويلحظ اطخفال متوسا المشاركة لفلة حاملي شهادي الدبلوم بسةب  احتماليةة امتهةاطهم لمهةن اخةرى 

زراعةي اامةر الةةاي يجعلهةم  يةر متفةةر ين للمشةاركة فةي ااطشةةاة اارشةادية الزراعيةةة اضةافة الةذ العمةةل ال

 بشكل واسل 

التبةةاين فةةي مشةةاركة القيةةادات الريفيةةة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا لعةةدد سةةطوات العمةةل فةةي  -0

 الزراعة

فةي الزراعةةةا وكةةان  تةم حسةةا  متوسةاات المشةةاركة فةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةة لفلةةات سةطوات العمةةل

ا امةا متوسةا المشةاركة للةاين ?8;4;>متوسا المشاركة للقياديين الاين عملوا لسطوات قليلة في الزراعة هةو 

ا فةي حةين كةان متوسةا المشةاركة لمةن هةم عملةوا لسةطوات >9>04=عملوا لسطوات متوساة في الزراعة هةو 

ات المشةاركة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة ا واختبار الفروق بين متوسا>>?4<>كثيري في الزراعة هو 

  راعة تم استخدام تحليل التباين والطتالن في الجدول التاليوفقا لسطوات العمل في الز

 ( تحليل التباين للمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا لسطوات العمل في الزراعة:جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

توسا مجموع م

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 

  ?400<;8 8 =489>0; بين المجاميل
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طقبةل فرضةية العةدم اي اطةه ا  قالجدولية وبال Fالمحسوبة اقل من قيمة  F( ان قيمة :يتبين من الجدول رقم )
فقةا لعةدد توجد فةروق معطويةة فةي درجةة مشةاركة القيةادات الريفيةة المحليةة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة و

ا أا الر م مةن عةدم وجةود فروقةات معطويةةا اا اطةه توجةد فروقةات ظاهريةة  وعلذ سطوات العمل في الزراعة

ا وقةد يكةون داد بزيةادي مةدي عملهةم فةي الزراعةةشااات اارشادية تزيتضو ان مشاركة القيادات الريفية في الط

 سب  الق إقتطاعهم بمرور الزمن بأهمية هال الطشااات والفوالد التي علذ مجتمعاتهم من خللها 

 التباين في مشاركة القيادات الريفية في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للمكاطة ااجتماعية -9
ا اطةةة ااجتماعيةة للقيةةادات الريفيةةةالمشةةاركة فةي ااطشةةاة اارشةادية الزراعيةةة وفقةا للمكتةم حسةةا  متوسةاات 

ا ومتوسةةا المشةةةاركة لفلةةة المةةةزارعين المتميةةزين هةةةو 94111;وكةةان متوسةةا المشةةةاركة لفلةةة المخةةةاتير هةةو

ين ا واختبةةار الفةةروق بةة=<:4<>ا امةةا متوسةةا المشةةاركة لفلةةة المكاطةةات ااجتماعيةةة ااخةةرى هةةو ?<840=
بةةاين متوسةةاات المشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا للمكاطةةة ااجتماعيةةة تةةم اسةةتخدام تحليةةل الت

  والطتالن في الجدول التالي

 ( تحليل التباين في المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للمكاطة ااجتماعية;جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 
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عةدم اي اطةه ا الجدولية وبالق طقبةل فرضةية ال Fالمحسوبة اقل من قيمة  F( ان قيمة ;يتبين من الجدول رقم )
فةي درجةات مشةاركة القيةادات الريفيةة المحليةة وفقةا للمكاطةة ااجتماعيةة وعلةذ الةر م مةن توجد فروق معطويةة 

  وقةد يكةون الةق بسةب  اوعيةةة اا اطهةا لةم تصةةل الةذ حةد المعطويةةوجةود الفةروق الظاهريةة بةين المتوسةاات 

ة القيةادات الريفيةةة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية المشةاركة فةةي هةةاا الطةةوع مةةن ااطشةاة اامةةر الةةاي يجعةةل مشةةارك

  وفيمةا يخةص اطخفةال مشةاركة المخةةاتير فةي هةال ااطشةاة فقةةد كاطاتهةا ااجتماعيةة ممكطةة ومتاحةةةبمختلةف م

يكةون تفةر هم شعمةال المختاريةة ومراجعةة الةدوالر الرسةمية بسةب  كةوطهم ممثلةين عةن قةراهم لةدى السةةلاات 

    م في ااطشاة اارشادية الزراعيةعن اطخفال مستوى مشاركتهالحكومية السب  الرليسي المسؤول 
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تعةرل لمصةادر المعلومةات لل التباين في مشاركة القيةادات الريفيةة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةا -:
 الزراعية

الزراعيةةا تم حسا  متوساات المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للتعةرل لمصةادر المعلومةات 

ا 99<4>;وكان متوسا المشاركة لفلة القادي الريفيين اوي التعةرل الضةعيف لمصةادر المعلومةات الزراعيةة 

ا فةي ;:=04=اما متوساة المشاركة لفلة القياديين اوي التعرل المتوسا لمصادر المعلومات الزراعيةة هةو 

ا 1<>4:=ر المعلومةات الزراعيةة هةةو حةين ان متوسةا المشةاركة لفلةة القيةاديين اوي التعةةرل الكثيةف لمصةا
واختبار الفروق بين متوساات المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للتعرل لمصةادر المعلومةات 

 الطتالن في الجدول التالي اعية تم استخدام تحليل التباين والزر

 

للتعةةرل لمصةةادر المعلومةةات  ( تحليةةل التبةةاين للمشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا>جةةدول )
 الزراعية 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 

  81;884?0 8 41:1;:<9 بين المجاميل
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الجدوليةة وبةالق طةرفل فرضةية العةدم وطقبةل الفرضةية البديلةة اي  Fالمحسوبة اكبر من قيمة  Fيتبين ان قيمة 
اطةةه توجةةد فةةروق معطويةةة فةةي درجةةة مشةةاركة القيةةادات الريفيةةة المحليةةة وفقةةا للتعةةرل لمصةةادر المعلومةةات 

مصةةادر ا ويلحةظ ان متوسةا مشةاركة القيةاديين اوي التعةرل الكثيةف ل1410الزراعيةة عطةد مسةتوى معطويةة 
المعلومات الزراعية هو ااعلذ وقد يكون الق من اتسةامهم بةوعي وتفهةم شهميةة المشةاركة فةي هةال ااطشةاة 

 من اجل ااالع علذ التوصيات والمعلومات الزراعية التي قد يابقوطها في مجال العمل الزراعي 

فةةي مشةةاركة القيةةادات الريفيةةة المحليةةة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا للرضةةا عةةن العمةةل  التبةاين -;
 اارشادي الزراعي

تم حسا  متوساات المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعيةة وفقةا للرضةا عةن العمةل اارشةادي الزراعةيا 

ا متوسةا المشةاركة للقيةاديين المحايةديين ا امة14091>وكان متوسا المشاركة لفلة القياديين  ير الراضين هو 

ا 0<>84=ا فةي حةين كةان متوسةا المشةاركة لفلةة القيةاديين الراضةين عةن العمةل اارشةادي هةةو ?:>84=هةو 
واختبار الفروق بين متوساات المشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقةا للرضةا عةن العمةل اارشةادي 

 الطتالن في الجدول التاليوراعي تم استخدام تحليل التباين الز

 

( تحليةةل التبةةاين للمشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا للرضةةا عةةن العمةةل اارشةةادي =جةةدول )
 الزراعي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 
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الجدوليةة وبةالق طةرفل فرضةية العةدم وطقبةل الفرضةية البديلةة اي  Fالمحسوبة اكبر من قيمة  Fيتبين ان قيمة 
اطه توجد فروق معطوية في درجة مشاركة القيادات الريفية المحلية وفقا للرضا عن العمل اارشةادي الزراعةي 

ويلحظ ان متوسا مشاركة القيادات الريفيةة المحليةة مةن فلةة الراضةين عةن العمةل  ;141عطد مستوى معطوية 
دي الزراعي هو ااعلذ بين المتوساات وقد يكون الق بسب  استفادتهم مةن التوصةيات الزراعيةة التةي اارشا

قد تلقوها من ااطشاة اإلرشادية المطفاي في وقت سةابق اامةر الةاي جعلهةم يشةعرون بدسةتفادي مةن اسةتمرارهم 

 في المشاركة في هال ااطشاة 

ليةة فةةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةةا للطفتةاح علةذ العةةالم التبةاين فةي مشةاركة القيةةادات الريفيةة المح ->
 الخارجي
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تةم حسةا  متوسةاات المشةاركة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةا للطفتةاح علةذ العةالم الخةارجيا وكةةان 

اوي ا اما متوسا المشاركة لفلةة القيةاديين 0?49;>متوسا المشاركة لفلة القياديين اوي ااطفتاح الضعيف هو 

ا فةةي حةين بلةةا متوسةا المشةةاركة للقيةاديين اوي ااطفتةةاح العةالي علةةذ العةةالم ;<149=ااطفتةاح المتوسةةا هةو 

ا واختبةةار الفةةروق بةةين متوسةةاات المشةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا <<<4>=الخةارجي هةةو 
 لجدول التالي الطتالن في ان وللطفتاح علذ العالم الخارجي تم استخدام تحليل التباي

 

 ( تحليل التباين للمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا للطفتاح علذ العالم الخارجي<جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 
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04:;= 

 
 <=<4>90 ?? 9;?14=909 داخل المجاميل 9400

  010 =>40:?988 المجموع الكلي

 

الجدوليةة وبةالق طقبةل فرضةية العةدم اي اطةه ا توجةد فةروق معطويةة  Fالمحسوبة اقل من قيمة   Fيتبين ان قيمة
في درجة مشاركة القيادات الريفية المحلية في هال ااطشاة وفقا للطفتاح علذ العالم الخارجي علذ الر م من 

وجود فةرق ظةاهري واضةو لصةالو القةادي اوو ااطفتةاح العةالي علةذ العةالم الخةارجيا وهةاا قةد يعةود الةذ ان 

اصل المبحوثين مل العةالم الخةارجي يزيةد مةن سةعة مفةاقهم وتفهمهةم شهميةة اارشةاد الزراعةي ممةا يجعلهةم تو

 اكثر مشاركة في طشاااته 

التباين في مشاركة القيادات الريفيةة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةا لةدوافل المشةاركة فةي ااطشةاة  -=
 اارشادية الزراعية

المشاركة فةي ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة وفقةا لةدوافل مشةاركة القيةادات الريفيةة فيةـهاا تم حسا  متوساات 

ا امةا متوسةا المشةاركة لفلةة ?<>4=;وكان متوسا المشةاركة لفلةة القةادي الةريفيين اوي الةدوافل الضةعيفة هةو 

اوي الةدوافل القويةة ا فةي حةين بلةا متوسةا المشةاركة للقيةاديين 19?4<>القياديين اوي الدوافل المتوساة هو 

ا واختبةةار الفةةروق بةةين متوسةةاات المشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية الزراعيةةة وفقةةا لةةدوافل :1?4<<هةةو 

 المشاركة تم استخدام تحليل التباين والطتالن في الجدول التالي 

 ا( تحليل التباين للمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا لدوافل المشاركة فيه?جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسا مجموع 

 المربعات
F المحسوبة F الجدولية 
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الجدوليةة وبطةا ا علةذ الةق طةرفل فرضةية  Fالمحسةوبة اكبةر مةن قيمةة  F( ان قيمة ?يتبين من الجدول رقم )
العةدم وطقبةةل الفرضةةية البديلةة اي اطةةه توجةةد فةةروق معطويةة فةةي درجةةة مشةةاركة القيةادات الريفيةةة المحليةةة وفقةةا 

ا ويلحةظ إرتفةاع متوسةا مشةاركة القيةاديين مةن 1410لدوافل مشاركتها في هال ااطشاة عطد مسةتوى معطويةة 
لةةدوافل القويةةة للمشةةاركة فةةي ااطشةةاة اارشةةادية وقةةد يكةةون الةةق بسةةب  ر بةةتهم فةةي الحصةةول علةةذ اوي ا

المعلومات والتجار  التابيقية التي يستايعون تابيقها في اعمالهم المزرعية خاصة إاا ما تأكد لهم فةي وقةت 

هم فةةي ميةةدان ااطتةةا  سةابق صةةوا  التعليمةةات المقدمةةة وملمسةةتها للواقةةل والمعوقةات الزراعيةةة التةةي تةةواجه

الزراعةةي اامةةر الةةاي يةةؤدي الةةذ تكةةوين دوافةةل قويةةة تةةؤثر إيجابةةا علةةذ قةةرار ومسةةتوى مشةةاركتهم فةةي هةةال 

 ااطشاة 

 االستنتاجات

اة % مةن القيةادات الريفيةة كاطةت مشةاركتهم ااطشةاة اارشةادية الزراعيةة متوسة?9يتبين من الطتالن ان  -0
من المبحوثين علذ ااسةتفادي مةن التوصةيات المقدمةة مةن الجهةاز اقبال بشكل عام طستطتن من الق وجود 

اارشادي إضافة الذ أن إطخفال المستوى التعليمي ش لبيتهم يدفعهم الذ ااشتراق في هال ااطشاة من 

  بعيدا عن خدمات اارشاد الزراعي اجل الحصول علذ الحلول المبساة والتي قد ا يجدوطها
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د فروق معطوية في مشاركة القيةادات الريفيةة المحليةة فةي ااطشةاة اارشةادية ظهر من خلل الطتالن وجو -8
الزراعية وفقا لعامل التعرل لمصادر المعلومات الزراعيةا وبالتالي طستطتن ان هطالق موثوقية للقيادات 

الريفية في مصادر المعلومةات بسةب  طجةاح تابةيقهم لمةا يتسةلموطه مةن معةارف وتوصةيات مةن المصةادر 

تقاي مطهةا المعلومةات اامةر الةاي يةؤدي الةذ مشةةاركتهم فةي هةال ااطشةاة عطةد عةدم كفايةة معةةارفهم المسة

الشخصةية وخبةةراتهم الااتيةةةا كمةا تبةةين وجةةود فةةروق معطويةة فةةي مشةةاركة القيةادات الريفيةةة المحليةةة فةةي 

العامةل الرضةا ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا لعامل الرضا عن العمل اارشادي الزراعي إا ان هاا 

متعلق بالبعد الطفسي للفرد وقد يؤدي إعاا  المرشد الزراعي مساحة أدا  وهامش تأثير للقالد الريفي في 

هال ااطشاة الذ محاولة ااخير إثبات قدراته وتبيان أهليته عن اريق تقديم الطصو والمشوري بمةا يتعلةق 

ؤديةه مةن ارشةاد وتوجيةه اتباعةه مةن خةلل العمةل بالطشاا اارشادي المطفا من الدالري الزراعيةة او مةا ي

الزراعي المشترق في الحقل والقريةةا إضةافة الةذ الةق تبةين وجةود فةروق معطويةة فةي مشةاركة القيةادات 

الريفية المحلية في ااطشاة اارشادية الزراعية وفقا لعامل دوافل المشاركة في هال ااطشاة طسةتطتن مةن 

الجواطةة  حيةةةث يشةةةمل المكططةةةة الزراعيةةة والثةةةروي الحيواطيةةةة ووقايةةةة الةةق ان العمةةةل الزراعةةةي متعةةةدد 

المزروعات و يرها من الجواط  ااخرى وبالتالي يتبين ان لةدى المبحةوث شةعور بأهميةة المشةاركة فةي 

ااطشاة اارشادية من اجل ان يتم توظيف المعلومةات والخبةرات المستحصةلة مطهةا فةي إتخةاا القةرارات 

عماله اامر الاي يؤدي الذ ان يسةتفيد هةو مطهةا علةذ الصةعيد الشخصةي إضةافة الةذ الصالبة في إداري ا

    اجل ان يابقوطها في مزارعهم ايضاتبليغه اتباعه بها من 
 

 التوصيات

ان تكةون وزاري الزراعة وشعبها الزراعية  علذ الجهات الحكومية المسؤولة عن القااع الزراعي سوا ا -0

علذ تمال مل الزراع في مطاقة الدراسة والتعاون مل القيةادات الريفيةة مةن اوي ااعمةار الشةابة واوي 

الدوافل القوية للمشاركة في الطشاا اارشادي طظرا لقدري هؤا  علذ التفاعل مل المحيا الخارجي اكثر 

   الطشاا رشادية التي تطتن من هاامن  يرهم ور بتهم في تابيق التوصيات اا

ضروري إهتمام العاملين باإلرشاد الزراعي في مطاقة الدراسة بالتمال المستمر مل القيةادات الريفيةة فةي  -8

محل سكطاها وعملها الزراعي في الحقول من اجل التحديد الواقعي والمشترق لمعوقات العمل وااالع 

مةا إن الةق سةةيّكون لةدى المرشةةد علةذ كةل مةةا يمكةن ان يعيةةق الةزراع عةن اارتقةةا  باإلطتةا  الزراعةةي ك

  بالمشاركة في ااطشاة اارشادية الزراعي صوري عن الدوافل التي تؤثر علذ قرار المبحوثين

التأكيد علذ تحديث المعلومات الزراعية للعاملين في اارشاد الزراعي من اجل ايصال كل ما يستجد من  -9

هةم الزراعةي مةن جهةة ومةن اجةل زيةادي رضةاهم معلومات يمكن ان يستفيد مطها القيادي واتباعةه فةي عمل

 عن العمل اارشادي من جهة اخرى

ضروري االع العاملين باإلرشاد الزراعي علذ مصادر المعلومات الزراعية التي تسةتقي مطهةا القيةادات  -:
للتأكةد مةن اهليتهةا وصةحة التعليمةات التةي تقةدم لهةم تجطبةا  الجهةاز اارشةاديالريفية المعلومات من  ير 

  ي الذ اضرار في اعمالهم الزراعيةوقوع في اخاا  تؤدلل

ضروري إجرا  المسؤولين في الشع  والمديريات الزراعية وخاصة القالمين بالعمل اارشادي الزراعةي  -;

بمراجعات تقويميةة دوريةة لشطشةاة اارشةادية المطفةاي خاصةة التةي تتالة  اشةتراق القيةادات الريفيةة فيهةا 

تي قد تحدث خلل تطفيا هال ااطشاة اامر الاي يؤدي الةذ التةأثير سةلبيا علةذ من اجل تجط  ااخاا  ال

  حوثين عن العمل اارشادي الزراعيرضا المب
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ABSTRACT 

The Objective of the study was to determine the level of participation of rural 

leaders in agricultural extension activities in the Erbil plain district/Erbil 
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governorate and to determine variance in this participation according to a number of 
variables. The sample consisted of 41 villages. The final number of local rural 

leaders surveyed was 102 rural leaders. The results showed that 65% of the 

respondents were involved in the activities of the agricultural extension medium and 

strong. In addition, there was a difference in the participation of rural leaders in 

these activities according to the following variables: (exposure to sources of 

agricultural information, satisfaction with agricultural extension work, and the 

motives of participation in agricultural extension activities). While there was no 

variation in the participation of respondents according to the variables of age, 

educational level, number of years of work in agriculture, social status, and 

openness to the outside world. 

Keywords: rural leadership, participation, agricultural extension activities. 
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 المصادر

(ا التقرير الطهالي لمهمة دراسة واقل اارشاد الزراعي في ااردنا جامعة الةدول ?811زهرانا يحيذ علي )
 المملكة ااردطية الهاشمية  االعربيةا المطظمة العربية للتطمية الزراعيةا عمان

ن خلل تحقيق الزراعةة (  دور اإلرشاد الزراعي في تحقيق اشمن الغاالي م8109شلبيا محمد يوسف احمد)
لجمعيةة السةعودية للعلةوم ا ورقة عمل مقدمة الذ المةؤتمر السةابل لالمستدامة بالمملكة العربية السعودية

 ا المملكة العربية السعودية  الزراعية

(ا التبةاين فةي السةلوق القيةادي للقةادي الةريفيين :810العباسيا عامل فاضةل خليةل ووسةام يةاقو عزيةز ألمسةو )

(ا 0) :0ن في قضا  تلكيةف / محافظةة طيطةوىا مجلةة جامعةة تكريةت للعلةوم الزراعيةةا المجلةد المحليي
  ية الزراعةا جامعة تكريتا العراقكل

ا مجلةة (89ا مجلة دراسات افريقيةاا العةدد )المللمة لتطمية الريف السوداطي التقطية ا(8111)ا طبيل محمدفريد
ا فريقيةةةةا جامعةةةة افريقيةةةا العالميةةةةا الخراةةةوماا مركةةةز البحةةةوث والدراسةةةات اطصةةةف سةةةطويةبحةةةوث 

 السودان  

الواقل والتحدياتا مجلةة جامعةة  –(  التطمية الزراعية المستدامة في العراق =810ا أسعد حمدي محمد)ماهر

 ا كلية ااداري وااقتصادا جامعة التطمية البشريةا العراق >8-?(::) 9 التطمية البشريةا المجلد

تقيةةيم أدا  القيةةادات المحليةةة الريفيةةة لةةدورها فةةذ دعةةم العمةةل اإلرشةةادي  ا(<811علةةي ) محمةةدا عةةل  الةةدين
    مصر الزراعي في محافظة المطياا رسالة ماجستيرا كلية الزراعةا جامعة المطياا

Baba, m,d, Senachi, d,b, and Yelwa, j,m,(2014). Roles of local leaders in 

community development projects in Zuru local government area of Kebbi 

state. Science Education Development Institute, volume (4),no (2),. Nigeria. 

Karami, R., & Ismail, M. (2012). Achievement Motivation in the Leadership Role 
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