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المستخلص

 وتحديد مستوى رضا المرشدين الزراعيين عن المناخ التنظيمي,استهدف البحث الحالي تحديد مستوى أداء المرشدين الزراعيين لبعض المهام اإلرشادية
 اشتمل مجتمع البحث.في المنظمة اإلرشادية فضال عن دراسة العالقة بين مستوى أدائهم لبعض المهام اإلرشادية ومستوى رضاهم عن المناخ التنظيمي

 مرشدا زراعيا فضال عن مدراء الشعب222  محافظات في المنطقة الوسطى من العراق والبالغ عددهم8 جميع المرشدين الزراعيين الموزعين على
, كربالء, واسط, محافظات هي بابل6  بواقع%07  أخذت عينة من المحافظات بنسبة. مدير961 واألقسام الزراعية والمراكز اإلرشادية البالغ عددهم
 مرشدا00  مدير وكذلك من المرشدين الزراعيين وبواقع05  من المدراء بواقع%07  وأخذت عينة عشوائية طبقية تناسبية بنسبة, ديالى, االنبار,النجف
 فقرة موزعة96 استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات التي تحتوي على مقياسين األول لقياس مستوى أداء المرشدين الزراعيين تكون من.زراعيا
 فقرات وفق6  والمهام التنفيذية تضمنت, فقرات5  ومهام في إدارة البرامج اإلرشادية تضمنت, فقرات6  مجاالت هي المهام التعليمية تضمنت2 على
0  فقرة موزعة على21  أما مقياس رضا المرشدين الزراعيين عن المناخ التنظيمي تضمن.  ضعيف, مقبول,  جيد, جيد جدا,مقياس خماسي ممتاز

 االنتماء, فقرات0  إدارة الخالفات, فقرات6  نظام اإلشراف, فقرات5  العمل الجماعي, فقرات2  نظام المكافأة, فقرات5  البناء التنظيمي:مجاالت هي

 غير, غير مرضي, مرضي لحد ما, مرضي, فقرات وفق مقياس خماسي مرضي تماما5  الظروف المادية للعمل اإلرشادي, فقرات2 للمنظمة اإلرشادية

 في حين كانت مهام إدارة البرامج اإلرشادية تنجز بشكل, وتوصلت النتائج إن بعض المهام التعليمية وا لتنفيذية تنجز بشكل جيد ومقبول,مرضي تماما
. وقد احتل نظام األشراف المرتبة األولى من حيث مستوى األهمية وموافقة المبحوثين عليه,جيد
. المناخ التنظيمي,  مهام المرشدين الزراعيين, األداء:كلمات مفتاحية
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ABSTRACT
The aims of this research are to identifying the level of the performance of agricultural extension agents for some
extension tasks and to identifying the satisfaction level of extension agents for the organizational climate in the
organization, as well as studying the relationship between the level of their performance of some tasks and their
satisfaction with the organizational climate. The populations of the research consist of 223 agricultural extension
agents who distributed on 8 provinces in the central region of Iraq and 169 directors of agricultural extension
department, sections and centers. A sample of 70% was taken from 6 provinces namely: Babylon, Wasit,
Karbala, Al Najaf, Anbar, Diyala. A proportional random sample of 50 % was taken which consist of 54
director and 77agricultural extension agents. A question nary sheet was used for collecting data based on two
scales. The first scale used to measure the level of performance of agricultural extension agent which consist of
16 items distributed on 3 sectors( educational tasks 6 items, management of extension programs 4 iems,and
executive tasks 6 items, using five scale parameter ( excellent, very good, good, weak and acceptable). The second
scale was used to measure the satisfaction of agricultural extension agents of organizational climate which
consist of 29 items distributed on 7 sectors:4 items for organizational structure, 3 items for awarding system, 4
items for team work, 6 items for supervision system, 5 items for differently management, 3 items for
Organization attendance and 5 items for physical conditions of extension agents, according to five scale
parameter: completely satisfactory, satisfactory to some extent, unsatisfactory, completely unsatisfactory. The
results showed that some of educational and executive tasks were in a good and acceptable accomplishment,
while the management of the extension programs was in a good accomplishment. The supervision system was
ranked as the first according to the importance level and agreement of the researchable.
Keywords: performance, the tasks of agricultural extension agents, organizational climate.

87

سلمان وآخرون

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 5112 ,46-78 :)1(64

البيئة والتي تؤثر على دوافعهم وسلوكهم) ( .)21وقد أشارت

المقدمة

العديد من الدراسات إلى اثر المناخ التنظيمي على أداء

تتوقف فاعلية التنظيمات المختلفة ومنها المنظمة اإلرشادية

المرشدين الزراعيين فقد وجد ( (11بان هناك عالقة معنوية

في تحقيق أهدافها على عدة عوامل منها أداء األفراد العاملين

بين الرضا عن المناخ التنظيمي واألداء.وتوصل موران ()82

فيها ( ،)25إذ يعبر األداء عن قدرة المنظمة اإلرشادية في

في دراسته إلى إن مستوى األداء كان أفضل لدى المؤسسات

الوصول إلى أهدافها المتالكها قدرات تنظيمية ( ،)4تمكنها

التي تتمتع بمناخ تنظيمي ايجابي ،وانها أكثر دقة في تحديد

من استعمال الموارد المتاحة لها بطرائق كفوءة وفاعلة (.)8

أهدافها مقارنة بالمؤسسات ذات المناخ التنظيمي السلبي،

فاألداء الماضي يمكن أن يؤثر على األداء المستقبلي ،والذي

وبينت  (19) Porterإن للمناخ التنظيمي عالقة ايجابية مع

يعد من أكثر العوامل التي تسبب النتائج المستقبلية (،)82

اإلنتاج اإلبداعي للعاملين ،واشار كل من (12( Janice

لكونه يمثل النواتج المتحققة من مجمل تفاعل نشاطات

و )26( Welschإلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين الرضا

المنظمة اإلرشادية لمواردها والتي من خاللها يمكن الحصول

الوظيفي والمناخ التنظيمي .في حين إن مستوى أداء

على أشخاص جيدين مع االحتفاظ بنتائج جيدة ( ،)23كما

المرشدين الزراعيين لمجموع أعمالهم يوصف أنه متوسط

انه المؤشر الرئيس في استخدام الموارد البشرية والمادية
والمعلوماتية المتاحة بالشكل الذي يحقق أعلى النتائج ،فضال

يميل لالنخفاض ( ،)7وفي ضوء الدراسات السابقة وألهمية

عن إشباع حاجات ورغبات المرشدين الزراعيين ورفع الروح

المناخ التنظيمي في أداء المرشدين الزراعيين ولعدم وجود
دراسات إرشادية في هذا المجال لذا جاء البحث الحالي

المعنوية لديهم ( ،)28ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء

للتعرف على مستوى أداء المرشدين الزراعيين لبعض المهام

العمل للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم للقيام

اإلرشادية والتعرف علـى مستوى رضا المرشدين الزراعيين

بالمهام الموكلة لهم ( ،)2وهو بذلك يمثل النتيجة النهائية

عن المناخ التنظيمي في المنظمة اإلرشادية فضال عن دراسة

لعملهم ( ،) 27وعليه يمثل المرشد الزراعي الدعامة الرئيسة

العالقة بين مستوى أداء المرشدين الزراعيين لبعض المهام

لنجاح العمل اإلرشادي في المنظمة اإلرشادية ( ،)5باعتباره

اإلرشادية ومستوى رضاهم عن المناخ التنظيمي.

حلقة وصل بين نظامين اجتماعين هما التنظيم اإلرشادي

الذي ينتمي إليه والتنظيم الخارجي الذي يعمل فيه والمتمثل

بجمهور

المسترشدين،

فهو

يقوم

بإمداد

الفرضية البحثية

توجد عالقة إيجابية بين مستوى أداء المرشدين الزراعيين

المسترشدين

بالمعلومات والخبرات الفنية المتعلقة بالجانب الزراعي وذلك

ورضاهم عن المناخ التنظيمي لبعض المهام اإلرشادية.

من خالل احتكاكه اليومي والمباشر بهم .وتأسيسا على ما

المواد والطرائق

بصفة أساسية على مستوى أداء المرشدين الزراعيين لمهامهم

الوسطى والبالغ عددها  2محافظات (بابل وواسط وكربالء

سبق فان نجاح اإلرشاد الزراعي في تحقيق أهدافه يعتمد

مجتمع البحث :شمل مجتمع البحث محافظات المنطقة

اإلرشادية المختلفة ،فالمرشدين الجيدين يمتلكون خصائص

والنجف وبغداد وديالى وصالح الدين واالنبار .كما اشتمل

وقدرات ومهارات مالئمة لمستوى األداء المطلوب  ،فاألداء

البحث المرشدين الزراعيين والموزعين على محافظات المنطقة

الجيد يقترن بالصحة التنظيمية والتي تعني "حصيلة التفاعل

الوسطى والبالغ عددهم  882مرشد زراعي ،فضال عن مدراء

المنظمة اإلرشادية الصحيحة فهي التي تتوفر فيها المناخ

عددهم  861مدير.

بين مرشدين جيدين ومنظمة إرشادية صحيحة" ، ،أما

الشعب واألقسام الزراعية والمراكز والزراع اإلرشادية والبالغ

المالئم لدفع المرشدين على أداء العمل وتحقيق النتائج

عينة البحث :اختيرت عينة من المحافظات بنسبة %07

الخصائص التي تميز بيئة العمل في المنظمة ،والمدركة

وديالى) .اخذت عينة عشوائية طبقية تناسبية من المرشدين

المرغوبة ( .)3فالمناخ التنظيمي يقصد به (مجموعة

وبواقع  6محافظات (بابل وواسط وكربالء والنجف واالنبار

بصورة مباشرة او غير مباشرة لألفراد الذين يعملون في هذه
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الزراعيين والمدراء البالغ عددهم  852مرشد زراعي و872

أ .البناء التنظيمي ويتضمن  5فق ارت .ب .نظام المكافأة

مدي ار بنسبة  %57وبواقع  00و 55بالتتابع (جدول .)8

ويتضمن  2فقرات .ج .العمل الجماعي ويتضمن  5فقرات.

جدول  .9عدد المديرين والمرشدين الزراعيين موزعين وفقا

د .نظام اإلشراف ويتضمن  6فقرات .ر .إدارة الخالفات
ويتضمن  5فقرات .س .االنتماء للمنظمة اإلرشادية ويتضمن

للمحافظات

عدد
المديرين
56
51

عدد عينة
المديرين
15
11

عدد
المرشدين
61
57

عدد عينة
المرشدين
51
16

كربالء
النجف

11
16

2
8

16
58

8
16

االنبار
ديالى

17
55

4
11

55
55

11
11

المجموع

117

26

121
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المحافظة
بابل
واسط

 2فقرات .ص .الظروف المادية للعمل اإلرشادي ويتضمن 5

فقرات .تم وضع مقياس متدرج متكون من خمس عبارات
هي :مرضي تماما ومرضي ومرضي لحد ما وغير مرضي
وغير مرضي تماما وحددت له االوزان  5و 5و 2و 8و8
بالتتابع ،وبذلك تراوحت درجة المقياس الكلية بين 855-81
درجة.

منهج البحث

صدق وثبات االستبانة

استخدم أسلوب المسح الميداني في تحقيق اهداف البحث النه

ويقصد به ان االختبار جيد وصادق في نظر كل من

يعد مناسبا للحصول على بيانات عن مستوى اداء المرشدين

المبحوثين والباحثين ،ويقاس من الظاهر وال يقاس الفعل (.)8

الزراعيين والرضا عن المناخ التنظيمي ،وهو يتفرع من

وقد تم قياس الصدق الظاهري وصدق المحتوى من خالل

المنهج الوصفي في العلوم االجتماعية (.)17

عرض االستبانة على مجموعة من اخصائي االرشاد الزراعي

بناء مقياس لقياس األداء :تم إعداد المقاييس الخاصة

وادارة االعمال ،اذ اشار  )1( Ebelإلى أن أفضل وسيلة

 .8األدبيات المتخصصة في مواضيع االدارة االرشادية

المتخصصين صالحية الفقرات للصفة المراد قياسها،

بالبحث في ضوء:

لقياس الصدق الظاهري هو أن يقرر عدد من الخبراء

واالرشاد الزراعي .8 .التطورات الفنية في ميدان االدارة بشكل

ولحساب متوسطات درجات موافقة الخبراء على المقاييس

عام واالدارة االرشادية بشكل خاص من خالل استخدام

التي تضمنتها االستبانة ،تم تحديد وزن (قيمة رقمية) لكل

الحاسوب واالنترنيت .2 .الخبرة االكاديمية والميدانية لفريق

عبارة في المقاييس التي تضمنتها االستبانة وعلى النحو

البحث في ميدان االرشاد الزراعي ،ومن خالل المصادر

اآلتي 8 :درجة لموافق و 8درجة لموافق مع اجراء التعديل

السابقة الذكر والتي تعد مصادر مهمة في بناء المقياس ،فقد

وصفر لغير الموافق ،وتم تحديد عتبة قطع  %27لبقاء اي

تم تصميم مقياسين هما-:

من مكونات المقاييس المقترحة ،وبعد اطالع الخبراء على

األول  :مقياس لقياس مستوى أداء المرشدين الزراعيين خاص

االستبانة تم االخذ بارائهم واجراء التعديالت المقترحة ،إذ

أ .المهام التعليمية تضمنت  6فقرات .ب .مهام في إدارة

االبقاء على جميعها ،وبذلك فقد بلغت فقرات مقياس األداء

بالمديرين تكون من 86فقرة موزعة على  2مجاالت هي:

بلغت عتبة القطع لمحاور وفقرات االستبانة  %16وعليه تم

البرامج اإلرشادية تضمنت  5فقرات .ج .المهام التنفيذية

بصيغته النهائية  86فقرة موزعة على  2محاور ،أما مقياس

تضمنت  6فقرات .استخدم مقياس خماسي لقياس مستوى

الرضا عن المناخ التنظيمي فتكون من  81فقرة موزعة على

ومقبول وضعيف وحددت األوزان  5و 5و 2و 8و 8بالتتابع،

االختبار األولي

الثاني :مقياس لقياس رضا المرشدين الزراعيين عن المناخ

مرشد زراعي و 5مدراء للتأكد من ثبات االداة على وفق

األداء متكون من خمس عبارات هي :ممتاز وجيد جدا وجيد

 0محاور.

وبذلك تراوحت درجة المقياس بين  27-86درجة.

اجري اختبار أولي لالستبانة على عينة استطالعية من 85

التنظيمي لبعض المهام اإلرشادية تضمن  81فقرة موزعة

معادلة الفاكرونباخ وكان مقدار معامل الثبات لمقياس األداء

على سبع مجاالت هي:

والرضا عن المناخ التنظيمي هو  7.25و 7.20بالتتابع،
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وبذلك أصبحت االستمارة صالحة لقياس المتغيرات المدروسة

المعلومات الزراعية المستحدثه للزراع و ترويج األفكار

ويمكن االعتماد عليها في جمع البيانات من المبحوثين.

الزراعية المستحدثة للزراع خالل االتصال بهم و تنمية
االتجاهات االيجابية لدى

جمع البيانات

الزراع نحو المبتكرات الزراعية

جمعت البيانات بوساطة  00استمارة ،واستغرقت عملية

المستحدثة ،وقد يعود سبب ذلك الى ان وظيفة اإلرشاد

جمعها على ما يقارب الشهرين ،إذ بدأت في 8782/8/2

الزراعي ال ينظر اليه كأداة لنشر ونقل التقانات العلمية

والتقنية فقط وانما كوسيلة تساعد الزراع على تطوير الحلول

وانتهت في  ،8782/5/87واستخدمت العديد من الطرائق

لمعالجة المشكالت التي تواجههم وذلك من خالل تقديم

االحصائية لتحليل البيانات هي :التك اررات والنسب المئوية

والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط

المعارف والمعلومات لهم ( .)82كما إن هناك بعض المهام

البسيط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ .

التعليمية تنجز بشكل مقبول وهي توعية و تنمية قدرات المرأة

النتائج والمناقشة

الريفية وتعريف الشباب الريفي بدورهم في تنمية المجتمع
الريفي وتطوير قدراتهم"،وقد يعزى ذلك الى انخفاض البرامج

الهدف االول :التعرف على مستوى اداء المرشدين

االرشادية والدورات التدريبية التي تعمل على تنمية قدرات

الزراعيين لبعض المهام االرشادية

المرأة الريفية وتوعية الشباب في تنمية المجتمع الريفي

أظهرت النتائج ،ان هناك مجموعة من المهام االرشادية

وتطويره .كما أظهرت النتائج ان اداء المبحوثين لبعض المهام

الموكلة الى المرشد الزراعي للقيام بها ،وبمتوسط مقداره

في ادارة البرامج االرشادية ،منها "المشاركة في تخطيط

 2.758درجة ،وبانحراف معياري  2.0درجة ،وقد تم عرض

البرامج االرشادية و تنظيم وادارة النشاطات االرشادية" تنجز

النتائج بواسطة تقسيم المهام االرشادية الى  2مهام وكما

بشكل جيد.

موضح في جدول  .8يتضح من الجدول  ،8ان بعض المهام
التعليمية للمرشدين الزراعيين تنجز بشكل جيد وهي" توصيل

جدول  .2توزيع العاملين وفقا لمستوى ادائهم للمهام االرشادية
ت

المهام االرشادية

مســــــــــــــــــــتوى األداء
مقبول
جيد

ضعيف

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

1

1

1.411

1.421

1

1

1.555

1.158

5

5.418

1.121

1

5.844
5.467

1.448
1.721

6
2

1.158

4
1
5
1
6

ممتاز

جيد جدا

2

51

54

12

1

11

4

1

17

55

2

4

1
1

16
11

51
17

4
51

7
1

1

16

4

17

11

5.666

2
11
2
2

16
4
17
4

51
51
8
18

12
2
16
12

1
11
11
7

1.144
1.188
5.777
5.888

1.464
1.154
1.115
1.184

11

52

16

2

1

1.861

1.782

1

1

55

17

4

2

1.22

1.484

5

2

17

54

2

1

1.652

1.841

1

2

تشخيص المشكالت التي تحصل أثناء تنفيذ البرامج
اإلرشادية ومعالجتها.

1

55

14

6

4

1

1.171

6

6

اإلشراف على الزراع أثناء تطبيقهم للمهارات المراد
تعليمها لهم .

1

17

18

11

4

5.716

1.175

2

1

تهيئة المستلزمات التعليمية لتنفيذ عملية االتصال
بالفالحين

2

4

18

12

7

5.888

1.184

4

1
1
6
5
4
2
5
6
1
1
5
1
4

اوال:المهام التعليمية
توصيل المعلومات الزراعية المستحدثه للزراع.
ترويج األفكار الزراعية المستحدثة للزراع خالل
االتصال بهم.
تنمية االتجاهات االيجابية لدى الزراع نحو المبتكرات
الزراعية المستحدثة
تبصير الزراع بالمشكالت غير المحسوسة.
توعية و تنمية قدرات المرأة الريفية.
تعريف الشباب الريفي بدورهم في تنمية المجتمع
الريفي وتطوير قدراتهم
ثانيا  :المهام في إدارة البرامج اإلرشادية
المشاركة في تخطيط البرامج اإلرشادية.
تنظيم وإدارة النشاطات اإلرشادية
المشاركة في تقويم البرامج اإلرشادية
التنسيق مع المنظمات الزراعية ذات العالقة
ثالثا  :المهام التنفيذية
دعوة الزراع لحضور النشاطات اإلرشادية
االستعانة بالقادة المحليين و األخصائيين
الموضوعيين واالستفادة منهم في تنفيذ البرامج
اإلرشادية .
تدريب الزراع على المهارات األساسية في تطبيق
األفكار المستحدثة وخاصة عن طريق التدريب
الموقعي .
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قد يعزى ذلك إلى أن المشاركة في التخطيط تجعل الق اررات

يتضح من الجدول السابق ،بان نظام األشراف احتل المرتبة

اكثر دقة لضمان تحقيق النجاح المطلوب إلدارة النشاطات

األولى من حيث رضا وموافقة المبحوثين عليه ،إذ حصل

اإلرشادية ،أما باقي المهام فقد كانت تؤدى بشكل مقبول

على وسط حسابي قدره  87.528درجة وهو أعلى من

واليوجد اي مهمة تؤدى بشكل ضعيف .أما بالنسبة للمهام

األوساط الحسابية للمحاور األخرى ،وقد يعزى ذلك إلى أن

التنفيذية ،فنجد ان بعض من هذه المهام يؤدى بشكل جيد

أهمية اإلشراف أصبحت حديثا محل اهتمام الجميع الن

واالستعانة بالقادة المحليين واالخصائيين الموضوعيين

الحقائق والمعارف التي يحتاجها المرشد الزراعي في أداء

لالستفادة منهم في تنفيذ البرامج االرشادية ،واالشراف على

واجباته على أكمل وجه ( ،)85فضال عن تزايد المشكالت

الزراع اثناء تطبيقهم للمهارات المراد تعليمها لهم ،و تشخيص

التي نواجهها في الوقت الحاضر مما يجعل عملية اإلشراف

جدا وهي" دعوة

العصر الحديث عصر العلم والمعلومات ،وهناك كم هائل من

الزراع لحضور النشاطات اإلرشادية

المشكالت التي تحصل اثناء تنفيذ البرامج االرشادية

هي المصدر األساس الذي يساعد على إحداث التغيير

ومعالجتها ،وقد يعزى ذلك إلى أن القيادات المحلية تعد حلقة

المطلوب ( ،)86في حين احتل نظام المكافآت المرتبة

وصل فاعلة بين المرشد الزراعي والزراع إذ يعملون على

األخيرة من حيث األهمية وموافقة المبحوثين عليه ،وقد يعزى

تحريك الزراع ودفعهم للمشاركة الواسعة بالنشاطات اإلرشادية

ذلك إلى عدم وجود نظام مكافآت في العراق لتشجيع

إذ يمكن لهؤالء القادة تشخيص المشكالت التي تواجه الزراع

المرشدين الزراعيين الداء مهامهم االرشادية بصورة جيدة.

فضال عن نقل وتطبيق األفكار المستحدثة .أما المهام التي

الهدف الثالث :التعرف على مستوى رضا العاملين

تؤدى بشكل جيد هي تدريب الزراع على المهارات االساسية

االرشاديين عن ظروف عملهم( المناخ التنظيمي)

الموقعي ،و تهيئة المستلزمات التعليمية لتنفيذ عملية االتصال

 88.026درجة وبانحراف معياري 2.880درجة (جدول .)5

مساعدة الزراع على فهم التقانات الزراعية واإلشراف على

التنظيمي كانوا غير راضين عن وضوح في اختصاصات

في تطبيق االفكار المستحدثة وخاصة عن طريق التدريب

تم تحديد  0محاور لقياس المناخ التنظيمي ،وبمتوسط مقداره

بالفالحين ،وقد يعزى ذلك إلى أن اإلرشاد الزراعي يهدف إلى

يتضح من الجدول  5أن مستوى رضا المبحوثين عن البناء

تطبيقها إلحداث تغيرات سلوكية مرغوبة من خالل توفير

الوحدة االرشادية وفي وجود نظام مناسب لتفويض السلطة في

المستلزمات الضرورية لها.

العمل اإلرشادي ،في حين كان رضا المبحوثين عن الوضوح

في السلطات ومسؤوليات الوظيفة اإلرشادية غير مرضي

الهدف الثاني :ترتيب محاور البناء التنظيمي وفقا لمستوى

اطالقا .اما الترابط والتكامل بين اختصاصات الوحدات

رضا العاملين اإلرشاديين

لمعرفة ترتيب محاور رضا العاملين ،استخدم الوسط الحسابي

التنظيمية للعمل االرشادي فكان مرضي لحد ما ،وقد يعزى

وكما موضح في الجدول .2

ذلك إلى عدم وجود توصيف وظيفي للعاملين بالجهاز
اإلرشادي .أما في محور نظام المكافات ،فكان المبحوثين

جدول  .2ترتيب المحاور وفقا لمستوى رضا العاملين

راضين تماما عن "يركز المدير على مبدأ الجدارة واالستحقاق

اإلرشاديين

الترتيب

في ترقي المرشد الزراعي ،وراضين لحد ما عن يركز المدير

6

نظام اإلشراف

51.215

6.152

1

االرشادي على مكافاة المرشد الزراعي بدال من عقوبته ،وقد

1
2

العمل الجماعي
إدارة الخالفات
االنتماااااااااء للمنظمااااااااة
اإلرشادية
البناء التنظيمي
الظروف المادية

12.11
16.165

5.155
1.111

5
1

يعود سبب ذلك إلى أن رفع الروح المعنوية للمبحوثين

11.477

5.125

6

11.214
7.641

1.417
6.648

2
4

5

نظام المكافآت

7.154

5.485

8

التسلسل

4
1
8

المحور

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ورضاهم وشعورهم بانجاز المهام الموكلة لهم بشكل كفوء

ينعكس أثره على إشباع حاجاتهم االجتماعية ( ،)87وكان
رضا المبحوثين عن نظام المكافأة مع روح االبداع والتجديد
للمرشد الزراعي ،وغير مرضي اطالقا ،وقد يعود سبب ذلك
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إلى أن غالبية الخدمات اإلرشادية تدار من قبل مؤسسات

والطاقات الالزمة لتحقيق أهداف المنظمة اإلرشادية (.)85

حكومية تعمل بموجب قواعد وأنظمة اإلدارة العامة وهي قواعد

أما الظروف المادية للعمل االرشادي فكان رضا المبحوثين

التتضمن أحكاما لمكافأة األداء الرفيع وال نظام أجور يقوم

عن تصميم مكان العمل االرشادي مناسب ،واالثاث المكتبي

على أساس االستحقاق ( ،)6في حين كان رضا المبحوثين

المناسب ،وتوفير األدوات والوسائل اإلرشادية وطرق

عن العمل الجماعي ونظام االشراف وادارة الخالفات واالنتماء

اإليضاح العملي لكل مرشد زراعي غير مرضي ،في حين

العمل الجماعي يمكن المرشد الزراعي من تعبئة الجهد

الداء العمل االرشادي.

كان المبحوثين غير راضين اطالقا عن توفير وسائل نقل

للمنظمة االرشادية مرضي ،وقد يعود سبب ذلك إلى أن

جدول  .5توزيع المبحوثين طبقا لمستويات رضاهم عن ظروف عملهم ( المناخ التظيمي)
المحاور

ظروف العمل واحتياجاته

مستوى الرضا
مرضااااااااي
لحد ما
12
14

غياااااااااااااااار
مرضي
11
11

غير مرضي
اطالقا
1
1

1.122
5.412

55

4

5.711

1.442

55

5.248

1.124

6

1.551

1.651

1

1

5
1

الوساااااااااااااااااط
الحسابي

االنحااااااراف
المعياري
1.145
1.122

1
5
1

الترتيب

وضوح في اختصاصات الوحدة االرشادية.
يوجد نظام مناسب لتفويض السلطة في العمل اإلرشادي
الترابط والتكامل بين اختصاصات الوحدات التنظيمية للعمل
اإلرشادي.
وضوح في سلطات ومسؤوليات الوظيفة اإلرشادية.
يركز المدير اإلرشادي على مبدأ الجدارة واالستحقاق في
ترقي المرشد الزراعي .
يركز المدير اإلرشادي على مكافأة المرشد الزراعي بدال
من عقوبته
يتالئم نظام المكافأة مع روح اإلبداع والتجديد للمرشد
الزراعي.
تقوم عالقات العمل بين المرشد الزراعي و الزراع على
أساس الثقة واالحترام المتبادل.
روح العمل الجماعي سائد بين المرشد الزراعي و الزراع.
يشارك المرشد الزراعي في تحديد األهداف اإلرشادية .
يشارك المرشد الزراعي في صنع القرار المزرعي.

مرضااااي
تماما
14
4

11
14

1

12

11

11

4

51

14

51

12

14

16

15

6

14

16

11

8

1

8

1

4

11

16

1.414

1.141

54

14

4

1

1

6.524

1.428

1

56
14
11

51
54
54

15
11
12

1
14
51

1
1
1

1.744
1.262
1.547

1.725
1.175
1.115

5
1
6

نظاااااااااااااااااااااااام
االشراف

تعليمات العمل اإلرشادي واضحة .

17

15

12

4

1

1.477

1.184

1

11

12

18

4

4

1.661

1.114

1

8

11

56

12

1

1.174

1.412

6

14

54

11

12

8

1.184

1.548

2

4

51

11

11

4

1.111

1.111

4

7

51

51

17

8

1.141

1.164

1

11

11

11

12

8

1.188

1.166

5

إدارة
الخالفات

القيادة اإلرشادية تشجع المبادرات الفردية واألفكار الخالقة
للمرشدين الزراعيين .
تقوم فلسفة نظام تقييم أداء المرشدين الزراعيين على
إصدار أحكام لغرض تنميتهم .
هناك وضوح في توقعات المدير اإلرشادي ألداء عمل
المرشدين الزراعيين.
العالقات غير الشخصية هي األساس في التقدم الوظيفي
للمرشد الزراعي .
يعطي المدير اإلرشادي الحرية للمرشد الزراعي.
اليقبل المرشد الزراعي النقد البناء من قبل المدير
اإلرشادي.
تقوم اإلدارة اإلرشادية من تقريب وجهات النظر المختلفة
للمرشدين الزراعيين.
وجهات النظر المختلفة للمرشدين الزراعيين التلقي إذانا"
صاغية من قبل اإلدارة اإلرشادية.
ال يلتزم المرشد الزراعي بأداء العمل اإلرشادي بصورة
جيدة في ظل الظروف الراهنة للقطر.
تهرب المرشد الزراعي من أداء األعمال اإلرشادية في
المناطق النائية.
يشعر المرشد الزراعي باالنتماء للمنظمة اإلرشادية.
يشعر كل مرشد زراعي بااللتزام بأداء العمل اإلرشادي.
يقوم المرشد الزراعي بأكثر مماهو مطلوب منه في أداء
العمل اإلرشادي بدافع ذاتي.
تصميم مكان العمل اإلرشادي مناسب.
األثاث المكتبي مناسب.
توفير األدوات والوسائل اإلرشادية وطرق اإليضاح العملي
لكل مرشد زراعي.
توفير وسائل النقل ألداء العمل اإلرشادي بشكل جيد.

17

51

55

14

1

1.215

1.181

5

1

51

14

14

14

5.482

1.172

1

4

14

51

11

55

5.445

1.111

6

11

18

6

58

14

5.414

1.616

2

11
54

14
51

57
58

1
1

1
1

1.467
1.414

1.427
1.451

1
5

54

55

11

14

1

1.711

1.121

1

6
11

11
11

12
1

57
54

51
52

5.121
5.141

1.122
1.146

1
5

6

1

11

17

52

1.441

1.442

1

11

1

6

4

26

1.717

1.614

6

البناااااااااااااااااااااء
التنظيمي

نظام المكافاة

العمل
الجماعي

االنتماء
للمنظمة
اإلرشادية
الظروف
المادية
للعمل
اإلرشادي

مرضي
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فرص أو وسائل توفرها إدارة المؤسسة اإلرشادية للعاملين فيها

الهدف الرابع :العالقة بين مستوى اداء المرشدين الزراعيين

ليثير به رغباتهم وتخلق لديهم الدافع من اجل الحصول عليها

لمهامهم االرشادية ومستوى رضاهم عن المناخ التنظيمي

( .)85نستنتج مما سبق إن نجاح المرشد الزراعي في تحقبق

اظهرت النتائج وجود عوامل ذات عالقة بالمناخ التنظيمي،

أهداف العمل اإلرشادي ،يتطلب منه أن يؤدي العديد من

ولتحديد العالقة بين المهام اإلرشادية للمرشدين الزراعيين

المهام اإلرشادية المختلفة ،كما إن المرشد الزراعي هو

ورضاهم عن المناخ التنظيمي استخدم معامل االرتباط

المسؤول عن النجاح واالخفاق في انجاز المهام الموكلة له

بيرسون ،وكما موضح في الجدول .5

وذلك من خالل قدرته على إدارة الخالفات التي تواجهه أثناء

جدول .0قيم معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين مستوى

عمله .كما وان عناصر المناخ التنظيمي تتألف من مجموعة

أداء المبحوثين للمهام اإلرشادية وعوامل المناخ التنظيمي
المهام اإلرشادية
عوامل المناخ
التنظيمي
البناء التنظيمي
نظام المكافأة
العمل الجماعي
نظام االشراف
ادارة الخالفات
االنتماء للمنظمة
االرشادية
الظروف المادياة للعمال
االرشادي

المهااااااااااااااام
التعليمية

مهاااااااام فاااااااي
إدارة البرامج
اإلرشادية

المهاااااااااااااااااام
تنفيذية

1.178
*1.576
*1.581
1.184
1.511

1.114
1.161
*1.545
1.114
*1.522

1.172
*1.544
1.561
1.118
1.155

1.551 -

1.141 -

1.142 -

*1.561

1.121

**1.161

من المتغيرات المتداخلة مع بعضها والتي تؤثر على أداء
المرشدين الزراعيين لمهامهم اإلرشادية .ونوصي بضرورة

زيادة إيمان المؤسسة اإلرشادية واقناعها بتوفير مناخ تنظيمي
يزيد من حماس المرشدين الزراعيين في أداءهم للمهام الموكلة
لهم بدقة ،وضرورة إقامة دورات تدريبية لرفع مستوى اداء
المرشدين الزراعيين لمهامهم االرشادية والتعليمية.
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