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باحث

المستخمص

 وتحقيقا ألىداف البحث أعد الباحث،استيدف البحث الى تحديد مستوى معرفو مدراء االرشاد الزراعي في مجال االدارة االستراتيجية
، محو ار ىي(المضمون12  فقره لمدراء االدارة الوسطى والتنفيذية توزعت عمى75  وقد اشتممت عمى،استبانة تضمنت مقياس رباعي
 صياغة، التحميل االستراتيجي، خصائص الرسالة، خصائص الرؤية، مستويات االستراتيجية، انواع االستراتيجيات،االىداف،االىمية
ش ِم َل البحث عينة عشوائية من محافظات
َ .) ميام وواجبات المدير االستراتيجي، تقويم االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية،االستراتيجية
 وسحب جميع مدراء االدارة الوسطى ومعاونييم والبالغ،) ديالى، واسط، كربالء، النجف، بابل،المنطقة الوسطى من العراق ىي (بغداد

 موظفا وبذلك اصبح حجم80  من كل فئة من فئات مدراء االدارة التنفيذية وبواقع%40  وسحبت عينة عشوائية بنسبة، مدي ار50 عددىم

135,88  وبمغ، درجة لمدراء االدارة الوسطى143,46  وقد أظيرت نتائج البحث أن متوسط درجات المعرفة بمغ. مدي ار130 العينة الكمي
%48  وظير أن. فقرة75  ودرجتو الصغرى صفر وعدد فقراتو225 درجة في لمدراء االدارة التنفيذية وعمى مقياس معرفة بمغت درجتو العميا

 ويوصي الباحث بضرورة االىتمام بتأىيل، من مدراء االدارة التنفيذية يوصف مستواىم المعرفي بالمتوسط%55من مدراء االدارة الوسطى و

 وان تأخذ وزارة،مدراء االرشاد الزراعي وتطوير قدراتيم المعرفية والميارية في مجال االدارة االستراتيجية من خالل برامج تدريبية متخصصو
.الزراعة بنظر االعتبار اىمية مدخل االدارة االستراتيجية ودورهُ في تحقيق التنمية الزراعية وان تعمل عمى تعزيز تطبيقو
. رسالة ارشادية، رؤية ارشادية:كممات مفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 47(3): 757-764, 2016

Al-Dulaimi & Naji

THE KNOWLEDGE OF AGRICULTURE EXTENSION MANAGERS ON
THE STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PROVINCES OF THE MIDDLE
REGION OF IRAQ.
F.S.H. Al-Dulaimi
A.A.Naji
Researcher
Prof.
Dept.of Agric.Extension-College of Agric-Univ-of Baghdad
fahad.salim89@yahoo.com
ABSTRACT
The objective of this research to determine the knowledge level of the agriculture extension managers in the
strategic management, To achieve the aims of this study we used a questionnaire included with a quadrant scale
and consists of 75 paragraph for the managers of the middle zone and the executive directors, distributed in 12
sectors ( Concept, the importance, aims, types of strategies, level of strategies, Vision Characteristics, Mission
Characteristics , strategic analysis, strategy formulation, strategy application, adjustment of the strategy, role
and duties of the strategic manger). A random samples of 50 managers and vice managers have been taken from
the middle zone of Iraq (Baghdad, Babylon, Najaf, Karbalaa, Wasit, Dyala). Moreover, another random samples
represents 40% of each of the directors and executive management categories of 80 employees to be a total
sample size 130 Director. The results of the study showed the average level of knowledge was 143,46 degree for
the managers of the middle zone, and 135,88 degree for the executive directors on a knowledge scale ranges from
to 225 degree and consists of 75 paragraph. 48% of the managers of the middle zone and 55% of the executive
directors has a medium level of knowledge, accordingly this study recommend the importance of qualifying the
agriculture extension managers and to develop their capabilities and skills in the field of the strategic
management through specialized training programs. Moreover, the Ministry of Agriculture should take in
account the importance of the strategic management and its role in achieving the agriculture development and
should work to enhance its application.
Key words: Extension Vision, Extension Mission
*Part of MSc. Theseis of first auther.
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وتعزيز األمن الغذائي ،وىي ليست محصنة ضد مختمف

المقدمة

التطورات التي تحصل حوليا( ،)11اذ ان واقع االرشاد

تواجو المنظمات االدارية في القطاعين العام والخاص

الزراعي يوصف بالضعف (دون مستوى ما ينبغي ان يكون

اإلنتاجية والخدمية منيا عمى حد سواء تحديات كبيرة نتيجة

عميو) في مقابمة االىداف المنشودة وقد يعزى ذلك الضعف

كثير
لمتغيرات السريعة والمستمرة وأن ىذه التحديات أوجدت ًا
من الصعوبات أمام جميع المنظمات لمواجية ىذه التغيرات

الى اسباب عدة من اىميا ضعف ادارتيا وضعف ادائيا()2
 ،وىناك توجيات لتحديث انظمة االرشاد الزراعي في العالم

المتسارعة ،وأمام تمك التحديات أضحت االدارة التقميدية

بشكل عام وفي العراق بشكل خاص واحد مجاالت تحديثيا

بعممياتيا ووسائميا عاجزة عن جعل المنظمة قادرة عمى

تحقيق اىدافيا( ،)14االمر الذي يفرض عمى المنظمات

االنفتاح عمى مدخل االدارة االستراتيجية الذي يمكن ان تكون

استخدام األساليب اإلدارية الحديثة التي تساعدىا عمى

منظمة االرشاد الزراعي ميدان لتطبيقو ،اذ يمكن ان يحدث
نقمة نوعية في تحسين اداء المنظمة االرشادية ،فاإلدارة

الوصول إلى األىداف التي تسعى إلييا وتنشدىا ،وقد وجد

التقميدية بعممياتيا ووسائميا أصبحت عاجزة عن جعل

الباحثون ضالتيم في أسموب اإلدارة االستراتيجية كونو يمثل

منيجا فكريا يتميز بالحداثة والريادية ويتسم من خالل عممياتو
ً
ووسائمو بزيادة قدرة المنظمة عمى مواجية التحديات وتقديم

االستراتيجية يعطي لممنظمة قدرة عمى تقديم الخدمات بصورة

افضل الخدمات وتطوير أدائيا( .)20فاإلدارة االستراتيجية

مستدامة وتحقيق نتائج افضل فيي تتجاوز العممية التخطيطية

تعد وسيمة حديثة إلدارة

المنظمة االرشادية قادرة عمى تحقيق اىدافيا ،فتطبيق االدارة

لتصبح ىذه العممية جزءاً منيا ومكممة لمفاىيم عدة يدخل

المنظمة نحو النجاح في ظل

ضمنيا التخطيط االستراتيجي ( .)18فالتخطيط االستراتيجي

التغيرات المتسارعة في البيئة التي تعمل فييا فيي تعطي

يركز عمى محاولة التنبؤ بالتغييرات المستقبمية في بيئة العمل

لممنظمة القدرة عمى توقع التغيرات البيئية وتعبئة مواردىا

ومن ثم وضع خطط مستقبمية لممنظمة الستغالل مواردىا

االمر الذي يمكنيا من تحويل التيديدات الى فرص وتقديم

االستغالل االمثل()23من اجل تحسين نوعية الخدمات

افضل الخدمات ( ،)24أذ تسعى االدارة االستراتيجية الى

وتحقيق االىداف االستراتيجية لممنظمة( ، )10ان التخطيط

تحويل رؤية المنظمة ورسالتيا واىدافيا العامة الى

االستراتيجي لنظم وبرامج االرشاد الزراعي يساعد المنظمة

استراتيجيات محددة تسعى كل وحدة من وحدات النشاط داخل

االرشادية عمى وضع رؤية مستقبمية لنظم وبرامج االرشاد

المنظمة الى تطبيقيا لتحسين المركز التنافسي لممنتجات

الزراعي لما تريد ان تصل اليو في المستقبل وتحديد رسالة

والخدمات التي تقدميا عمى مستوى وحدات االعمال (.)13

المنظمة والغايات من العمل اإلرشادي عن طريق أجراء

االمر الذي يسمح لممنظمة أن تكون أكثر نشاطا وحيوية في
تشكيل

المستقبل

الخاص

من

خالل

وضع

التحميل البيئي رباعي األبعاد ) (SWOT Analysisلتحديد

افضل

االتي:اوالً :عناصر البيئة الداخمية لنظم اإلرشاد الزراعي

االستراتيجيات لمتعامل مع التحديات التي تواجييا في

والتي تشمل(.1:)17نقاط القوة :وتتمثل في الخصائص

المستقبل( .)22فالمنظمات التي تسعى الى تحقيق اىدافيا

والمميزات واإلمكانيات التي تتوفر لممنظمة وتساعد في إنجاز

المتمثمة بالبقاء واالستقرار والنمو عمى الرغم من االختالف

الغايات واألىداف ،وكيفية تدعيميا واالستفادة القصوى

في اىدافيا وحجوميا وأنشطتيا ال تتحقق بمعزل عن وجود

منيا.2.نقاط الضعف :وتتمثل في الخصائص والمحددات أو

إدارة استراتيجية ( ، )21لما تممكو من قدرة في تحديد

المعوقات التي تعاني منيا المنظمة ،وتعوق إنجاز الغايات

وصياغة رؤية ورسالة واىداف المنظمة فضالً عن تشخيص

واألىداف ،وكيفية تقميل اآلثار السمبية ليا.ثانياً :عناصر

جوانب القوة والضعف في المنظمة سواء في بيئتيا الداخمية أو

البيئة الخارجية لنظم اإلرشاد الزراعي والتي تشمل.1:الفرص:

في بيئتيا الخارجية وقد أجمعت المنظمات العالمية كميا التي

استخدمت أسموب اإلدارة االستراتيجية عمى ذلك ( .)9وتعد

وىي ظروف وأوضاع وعوامل وقوى ،خارج إطار سيطرة

منظمة االرشاد الزراعي في العراق احدى المنظمات التنموية

المنظمة ،ويمكن أن تسيم أيجاباً في إنجاز الغايات

واألىداف ،وكيفية االستفادة القصوى منيا.2.التيديدات :وىي

في القطاع الزراعي التي تيدف الى تخفيف الفقر في الريف
758

انذنًٍُ وَبجٍ

يجهت انؼهىو انشراػُت انؼزالُت – 2016/ 764 -757 :)3(47
ظروف وأوضاع وعوامل وقوى خارج إطار سيطرة المنظمة

االدارية (الوسطى،التنفيذية) في مجال ادارة الوحدات

يمكن أن تسيم سمباً في إنجاز الغايات واألىداف ،وكيفية

االرشادية.

تقميل أو الحد من آثارىا السمبية ،فضالً عن تحديد الصورة

المواد وطرائق العمل

العامة لواقع الزراعة ونوعية الحياة في المجتمع الريفي

منيج البحث :استخدم اسموب المسح الميداني في تحقيق

والتغييرات التي يمكن انجازىا في المستقبل .ويعد المدير

اىداف البحث ألنو ُيعد اسموباً مناسباً في جمع البيانات
والمعمومات التفصيمية عن معرفة مدراء االرشاد الزراعي في

االرشادي احد االركان االساس في المنظمة االرشادية وعامالً

ميماً يؤثر في نجاحيا أو فشميا ألنو يحتل الصدارة فييا فيو

فترة زمنية محددة .وىو يتفرع من المنيج الوصفي في البحث

الرئيس والمشرف المباشر عمى أدارتيا والقائد الذي تتركز

االجتماعي.

وظائفو أوالً واخي ار في المنظمة االرشادية ونتيجة لما تقدم

منطقة البحث :سحبت عينة عشوائية من محافظات المنطقة

في الجياز االرشادي وتطورىا فقد اصبحت الحاجة الى مدير

كاالتي(بغداد ،ديالى ،بابل ،واسط ،كربالء ،النجف) .وسحب

ولألىمية البالغة والدور الخطير الذي يمعبو المدير االرشادي

الوسطى من العراق والتي بمغ عددىا ست محافظات وزعت

يتمتع بالكفاءة والخبرة االدارية في مجال عممة( ،)6أذ يجب

جميع مدراء فئة االدارة االرشادية الوسطى ومعاونييم في تمك

أن تتوفر لدى المدراء والمسؤولين والقادة االستراتيجيون في

المحافظات والبالغ عددىم 50موظفاً ضمن (اقسام االرشاد

من خالليا اتجاه االنشطة في المنظمة لمواجية والمشكالت

الزراعة في تمك المحافظات ،المراكز االرشادية التدريبية)،

منظمتنا قدرات فكرية اكثر اتساعا وذات أبعاد شمولية يحدد

الزراعي في دائرة االرشاد والتدريب الزراعي و مديريات

الحالية والمحتممة( ،)5فيو الشخص الذي يقوم بعممية اإلدارة

وسحبت عينة عشوائية بنسبة  %40من كل فئو من فئات

بمبادئيا واسس تطبيقيا ،اذ تتمخص ميمتو في تحديد رؤية

موظفاً ضمن (الشعب االرشادية داخل االقسام االرشادية،

نقاط قوتيا و ضعفيا فضالً عن الفرص و التيديدات

الزراعة في المحافظات ،المزارع االرشادية) .ليكون بذلك حجم

المناسبة و تحتاج ىذه األخيرة إلى ميارات فكرية و تحميمية

بناء مقياس المعرفة باإلدارة االستراتيجية :استخدم الباحث

وانطالقا من االىمية انفة الذكر كان التوجو نحو تطوير

تعد االستبانة اداة مالئمة لجمع البيانات والحقائق والمعمومات

االستراتيجية الذي من المفترض ان يكون عمى معرفة كاممة

مدراء االدارة االرشادية التنفيذية ليكون بذلك عددىم 80

المنظمة ورسالتيا وتحميل بيئتيا الداخمية والخارجية لتحديد

وحدات االرشاد الزراعي في الشعب الزراعية التابعة لمديريات

الموجودة في بيئتيا ومن ثم صياغة الخطة االستراتيجية

العينة النيائية  130موظفاً.

ألنيا المرحمة التي توضع فييا الخطط طويمة األمد (.)1

االستبانة كوسيمة لجمع البيانات المتعمقة بموضوع البحث  ،اذ

قدرات المدراء االرشاديين ،أذ ان بناء القدرات الجوىرية
لممنظمة

تبدا

من

بناء

القدرات

المعرفية

التفصيمية من المبحوثين لتحقق اىداف البحث( ، )8وقد مرت

والميارية

عممية بناء مقياس المعرفة في ست مراحل ىي:

لممدراء( ،)15بمختمف فئاتيم ومستوياتيم االدارية والوظيفية

المرحمة االولى :مرحمة اعداد االستبانة بصورتيا االولية :في

خالليم يقوم النظام االرشادي بتنفيذ البرامج واالنشطة كافة

وأراء الخبراء والمتخصصين في ىذا المجال تم إعداد استبانة

بالعمل ومبادئو وخطواتو تعد االساس في في ادائو

فقرة توزعت عمى  12محو اًر.

والتنظيمية بوصفيم ابرز واىم اداة في النظام االرشادي فمن

ضوء االدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث

من اجل تحقيق الغايات واالىداف المرسومة (، )7فالمعرفة

المعرفة باإلدارة االستراتيجية بمغت مجموع فقراتيا النيائية 75

السميم( )19االمر الذي يسمح لنظام االرشاد الزراعي بالتأثير

المرحمة الثانية :مرحمة تطوير االستبانة :عرض محاور

خدماتيا االرشادية .وجاء ىدف البحث لتحديد مستوى معرفة

الخبراء والمتخصصين في ميادين االرشاد الزراعي واالدارة

االيجابي في الجيات المستيدفة عن طريق تحسين جودة

وفقرات مقياس المعرفة بصورتو االولية عمى مجموعة من

مدراء االرشاد الزراعي باإلدارة االستراتيجية في مستوياتيم

وبمغ عددىم  12خبي اًر لتحديد درجة موافقتيم عمى كل من
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المحاور والفقرات الخاصة باالستبانة في ضوء مقياس يتكون

متقاربة إذا ما تم اعادة االختبار أكثر من مرة تحت ظروف

من ثالث مستويات ىي :موافق ،موافق مع التعديل ،غير

مماثمة ( ،)16ومن اجل قياس الثبات اجري اختبار اولي

موافق.

لالستبانة  pre-testفي شير كانون االول من عام 2014

المرحمة الثالثة :مرحمة حساب متوسطات درجات موافقة

عمى عينو مكونة من  6مدراء يمثمون االدارة الوسطى و8
مدراء يمثمون االدارة التنفيذية من خارج عينة البحث ضمن

الخبراء عمى مكونات االستبانة :حدد وزن(قيمة رقمية) لكل

دائرة االرشاد والتدريب الزراعي ،واستخدمت معادلو الفا

عبارة في مقياس موافقة الخبراء عمى محاور وفقرات مكونات

كرونباخ لقياس ثبات(المعرفة) أذ تعد من المعادالت

مقياس المعرفة باإلدارة االستراتيجية والتي تم ذكرىا في

االحصائية المناسبة لقياس صالحية المقياس واالتساق

المرحمة السابقة وعمى النحو االتي 2 :درجة لعبارة موافق،

الداخمي لمفقرات ،وقد بمغ قيمة معامل ثبات المعرفة (.)0.92

درجة واحدة لعبارة موافق مع التعديل ،صفر لعبارة غير

قياس متغيرات البحث قياس المستوى المعرفي :لقياس

موافق.

مستوى معرفة مدراء االرشاد الزراعي باإلدارة االستراتيجية تم

المرحمة الرابعة :مرحمة تحديد عتبة القطع(معيار الموافقة

بناء مقياس خاص يتكون من  12محو اًر موجو لمدراء

عمى مكونات االستبانة):ان المقصود بعتبة القطع الدرجة

الوحدات

التي يجب ان تحصل عمييا في متوسطات درجات موافقة

التنفيذية) واستخدم فييا مقياس رباعي متدرج لقياس المستوى

الخبراء(المحكمين) عمييا لبقائيا في المقياس المذكور ،اذا

المعرفي يتكون من المستويات اآلتية (اعرف بدرجة كبيرة،

كانت درجة موافقة الخبراء(المحكمين) اكثر من  %75فان

اعرف بدرجة متوسطة،اعرف بدرجة قميمة،الاعرف) ،وأعطيت

معامل الصدق يعد مقبوالً ،وقد بمغت عتبة القطع لمقياس
المعرفة

باإلدارة

االستراتيجية

%98

من

االرشادية

في

المستويات

االدارية(الوسطى،

لو األوزان اآلتية  0،1،2،3درجة عمى التوالي ،وكانت درجات

قبل

ىذا المقياس تتراوح بين (صفر.)225-

الخبراء(المحكمين).

جمع البيانات .جمعت البيانات من مدراء االرشاد الزراعي

المرحمة الخامسة :مرحمة إعداد االستبانة بصورتو النيائية:

خالل الفترة من  2014/12/28إلى 2015/2/17من عينة

بناءاً عمى المرحمة السابقة الذكر (عتبة القطع) تم تحديد

البحث البالغة  130موظفاً.

محاور وفقرات مقياس المعرفة باإلدارة االستراتيجية ،اذ ان

تحميل البيانات .استخدم الباحث برنامج التحميل االحصائي

جميع المحاور والفقرات حصمت عمى درجة اكثر من ، %90
وبذلك بقيت جميع المحاور والفقرات ضمن المقياس والمتكون

19 SPSSفي تحميل ومعالجة بيانات البحث(.)4

من  75فقرة و 12محو اًر كما مبين في جدول.1

الوسائل االحصائية .استخدمت النسب المئوية والمتوسطات
الحسابية والمعدل الموزون والوزن المئوي فضالً عن معادلة

المرحمة السادسة :مرحمة فحص صدق وثبات االستبانة:

الفا كرومباخ

صدق المقياس:ان الصدق يعني مدى صالحية االداة لقياس

وكورد -ريشاردسون( )KR-20في تحميل

بيانات البحث.

اليدف الذي وضعت من آجمو وىذا ما يعرف بالصدق

النتائج والمناقشة.

الظاىري( ،)3من اجل التحقق من الصدق الظاىري تم
عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة من الخبراء في

تحديد المستوى المعرفي لمدراء االرشاد الزراعي بمحاور

ميدان االرشاد الزراعي لبيان درجة موافقتيم عمى محاور
وفقرات المقياس ،أما صدق المحتوى فيو مدى تمثيل مكونات

االدارة االستراتيجية لوحدات االرشاد الزراعي جميعيا.أظيرت

نتائج البحث ،أن درجة معرفة مدراء االدارة الوسطى بمحاور

المقياس لمختمف اىداف وجوانب موضوع البحث( ،)12ومن

االدارة االستراتيجية جميعيا ،تراوحت بين  204-64درجة

اجل التحقق من صدق المحتوى تم عرض المقياس بصورتو

وبمتوسط مقداره  143.46درجة ،وتراوحت درجة المعرفة لدى

درجة موافقتيم عمى محاور وفقرات المقياس.

 135.88درجة وعمى مقياس معرفة بمغت درجة العميا 225

ثبات المقياس :يقصد بالثبات أن يعطي االختبار نتائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج

ودرجتو الصغرى صفر وعدد فقراتو  75فقرة ،وقد تم توزيع

مدراء االدارة التنفيذية بين

االولية عمى مجموعة من الخبراء في مجال االدارة لبيان
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كما موضح في جدول.2

مدراء االرشاد الزراعي وفقاً لدرجات معارفيم الى ثالثة فئات،

جدول .1محاور وفقرات معرفة مدراء االرشاد الزراعي باإلدارة االستراتيجية.

انًحبور

انًؼزفت انًتؼهمت
بًضًىٌ
يظطهحبث االدارة
االستزاتُجُت

انًؼزفت بأهًُت
يظطهحبث االدارة
االستزاتُجُت

انًؼزفت ببألهذاف
انًُشىدة يٍ
يكىَبث االدارة
االستزاتُجُت
انًؼزفت بأَىاع
استزاتُجُبث
انًُظًت
انًؼزفت بًستىَبث
استزاتُجُت
انًُظًت

انًؼزفت بخظبئض
انزؤَت

انًؼزفت بخظبئض
انزسبنت

يستىي انًؼزفت
اػزف بذرجت
اػزف بذرجت
انفمزاث
يتىسطت
كبُزة
 -1انتخطُظ االستزاتُجٍ
 -2االهذاف االستزاتُجُت
 -3طُبؽ رؤَت انًُظًت
 -4طُبغت رسبنت انًُظًت
 -5طُبغت استزاتُجُت انًُظًت
 -6انتحهُم انبُئٍ(انتحهُم االستزاتُجٍ)
 -7تحهُم انبُئت انذاخهُت وَمبط انمىة وانضؼف
 -8تحهُم انبُئت انذاخهُت وانفزص وانتهذَذاث
 -9تُفُذ االستزاتُجُت
 -10تمىَى ويتببؼت االستزاتُجُت
 -1يببدب انتخطُظ االستزاتُجٍ
 -2االهذاف االستزاتُجُت
 -3طُبغت رؤَت انًُظًت
 -4طُبغت رسبنت انًُظًت
 -5طُبغت استزاتُجُت انًُظًت
 -6انًؼزفت بأهًُت انتحهُم انبُئٍ(انتحهُم
االستزاتُجٍ)
 -7تحهُم انبُئت انذاخهُت وتحذَذ َمبط انمىة وانضؼف
 -8تحهُم انبُئت انذاخهُت وتحذَذ انفزص وانتهذَذاث
 -9تُفُذ االستزاتُجُت
 -10تمىَى ويتببؼت االستزاتُجُت
 -1رؤَت انًُظًت
 -2رسبنت انًُظًت
 -3طُبغت استزاتُجُت انًُظًت
 -4انتحهُم انبُئٍ(انحهُم االستزاتُجٍ)
 -5تحهُم انبُئت انذاخهُت وَمبط انمىة وانضؼف
 -6تحهُم انبُئت انذاخهُت وانفزص وانتهذَذاث
 -7تُفُذ االستزاتُجُت
 -8تمىَى ويتببؼت االستزاتُجُت
 -1استزاتُجُت انًُى وانتىسغ
 -2استزاتُجُت انثببث واالستمزار
 -3استزاتُجُت انتزاجغ واالَكًبش
-1استزاتُجُت انًُظًت
 -2استزاتُجُت االػًبل
 -3االستزاتُجُت انىظُفُت
 -1اٌ تكىٌ نهًُظًت رؤَت يكتىبت
 -2اٌ تكىٌ انزؤَت يزَت ولببهت نهتطبُك.
 -3انزؤَت تتُبسب يغ لُى ويؼتمذاث وثمبفت انًجتًغ
 -4تىضح انزؤَت نجًُغ انًىظفٍُ يٍ خالل لُىاث
االتظبل انزسًُت
 -5اتببدل اِراء يغ رؤسبء االلسبو وانًىظفٍُ ػُذ
طُبغت انزؤَت .
 -6انزؤَت واضحت وتستشزق افبق انًستمبم.
 -7انزؤَت يُسجًت يغ رؤَت وسارة انشراػت
 -8تتضًٍ انزؤَت لذراً يٍ انتحذٌ انًتىاطم.
 -9انزؤَت تتالءو يغ انتغُزاث انبُئُت وانىضغ
انحبنٍ.
 -1اٌ تكىٌ نهًُظًت رسبنت يكتىبت
 -2اٌ تكىٌ انزسبنت يزَت ولببهت نهتطبُك.
 -3أشتزان انًىظفٍُ فٍ طُبغت انزسبنت
 -4انزسبنت تتُبسب يغ لُى ويؼتمذاث وثمبفت
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انًؼزفت باجزاءاث
انتحهُم انبُئٍ

انًؼزفت انًتؼهمت
باجزاءاث طُبغت
استزاتُجُت
انًُظًت

انًؼزفت انًتؼهمت
باجزاءاث تُفُذ
استزاتُجُت
انًُظًت

انًؼزفت باجزاءاث
تمىَى استزاتُجُت
انًُظًت

انًؼزفت بًهبو
وواجببث انًذَز
االستزاتُجٍ

انذنًٍُ وَبجٍ

انًجتًغ.
 -5تىضح انزسبنت نجًُغ انًىظفٍُ يٍ خالل لُىاث
االتظبل انزسًُت
 -1تحذَذ َمبط انمىة فٍ انبُئت انذاخهُت .
 -2تحذد َمبط انضؼف فٍ انبُئت انذاخهُت.
 -3تحذَذ انفزص انًتبحت نهًُظًت فٍ انبُئت
انخبرجُت
 -4تحذَذ انتهذَذاث انتٍ تىاجه انًُظًت فٍ انبُئت
انخبرجُت
 -1تحذد انًُظًت يجبل انؼًم انًستمبهٍ
 -2تضغ انًُظًت اهذاف واضحت ودلُمت
 -3تحذد االهذاف وفك االيكبَبث انًتبحت نذي
انًُظًت وانًجتًغ انًستهذف
 -4تكىٌ االهذاف يزَت ولببهت نهتطبُك
َ -5شتزن جًُغ انًىظفٍُ فٍ طُبغت استزاتُجُت
انًُظًت
 -6تضغ انًُظًت اهذاف بذَهت
َ -1تى تُفُذ انُشبطبث وفك خطىاث انتُفُذ انتٍ تى
وضؼهب فٍ ػًهُت طُبغت االستزاتُجُت
 -2تشود انًُظًت انىحذاث انًؼُُت ببنتُفُذ بمبػذة
بُبَبث تسبػذهى فٍ تُفُذ يهبيهى
 -3تؼتًذ انًُظًت يبذأ انًشبركت وانتؼبوٌ بٍُ
اإلداراث انًختهفت وانًختظٍُ نتُفُذ انبزايج وخطظ
انؼًم.
َ -1تى تمىَى االداء وفك يُهجُت واضحت
 -2تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى ػهً
طُبغت انزؤَت
 -3تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى ػهً
طُبغت انزسبنت
 -4تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى ػهً
انتحهُم انبُئٍ
 -5تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى طُبغت
االستزاتُجُت
 -6تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى تُفُذ
االستزاتُجُت
 -7تضغ انًُظًت يإشزاث واضحت نهحكى تمىَى
ػًهُت تمىَى االستزاتُجُت
 -1تشخُض وتحهُم يؼطُبث انبُئت انذاخهُت وانبُئت
انخبرجُت
 -2تُظُى وئدارة انًؼهىيبث االستزاتُجُت
 -3اإلًَبٌ بفهسفت انًُظًت وأَذَىنىجُتهب
وتزسُخهًب
 -4تطىَز خطظ انؼًم اإلبذاػُت
 -5انًشبركت انفبػهت فٍ انتخطُظ االستزاتُجٍ
وطُبغت االستزاتُجُت
 -6اإلشزاف ػهً تُفُذ استزاتُجُبث انًُظًت
 -7تمىَى االستزاتُجُبث واداء انًُظًت

يتضح من الجدول ،6ان  %48من مدراء االدارة الوسطى

المعرفي في مجال االدارة االستراتيجية بالمتوسط  ،وقد يرجع

و %55من مدراء االدارة التنفيذية كانت متوسطات درجات

السبب في ذلك إلى اسباب عدة منيا االتي :أ.قمة فرص

متوسطاتيا  126.08درجة و  122.18درجة عمى التوالي،
ويستنتج من ذلك ان اقل من نصف مدراء االدارة الوسطى

أنفاً.ب.عدم التخصص في مجال االرشاد الزراعي.ج_قمة مدة
الخدمة في المسؤولية الوظيفية الحالية .كما يتضح من

واكثر من نصف مدراء االدارة التنفيذية يوصف مستواىم

الجدول السابق ان  %46من مدراء االدارة الوسطى كانت

التدريب التخصصي اثناء الخدمة في المحاور المذكورة

معارفيم تقع ضمن مستوى المعرفة المتوسطة إذ بمغت
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االدارية والميدانية من الخدمة في ميدان االرشاد الزراعي

متوسطات درجات معرفتيم تقع ضمن مستوى المعرفة

االمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع مستوى معارفيم وخبراتيم في

 ويستنتج من ذلك،171.43 المرتفعة إذ بمغ متوسط معارفيم

.مجال االدارة االستراتيجية

ان اقل من نصف مدراء االدارة الوسطى مستواىم المعرفي
 وقد يرجع السبب في، في مجال االدارة االستراتيجية بالمرتفع
ذلك الى اكتسابيم مدراء االدارة الوسطى لبعض الخبرات

. توزيع مدراء االرشاد الزراعي وفقا لمستوى معارفيم بمحاور االدارة االستراتيجية جميعيا.2جدول
فئبث
يذراء االدارة انتُفُذَت
ًيذراء االدارة انىسط
االدارة
يتىسظ
يتىسظ
يستىي
درجت
حذود انفئبث
درجت
حذود انفئبث
%
انؼذد
%
انؼذد
انًؼزفت
انًؼزفت
انًؼزفت

44.2
6
122.18 55
170.12 39
135.88 100

5
44
31
80

75 -1
150 -76
225-151

68
6
126.08 48
171.43 46
143.46 100

انًجًىع
Program,
Safa
for
Publication
and
Distribution, Amman, Jordan, pp475.
5.Al-Nuaimi,S.A.2003.Specifications Strategic
Thinker in The Organization, Arab Journal of
Management, Issue (23)Pages (1):PP50.
6.AL-Salhi,A.T.H.2010.Communication Skills
of Extension Managers in the Departments of
Agriculture to the Provinces in the Central
Region From the Viewpoint of Agricultural
Extension Agents, M.Sc.Thesis, Dept.
of.Agri.Extension. Coll. of Agric., Univ. of
Baghdad, pp2.
7.AL-Taiy, H.K.2014.Entrance Proposal to
Reform The Agricultural Extension System in
Iraq, Iraqi Agricultural Research Journal
(special issue) , Issue (19) Pages(7):PP213.
8.AL-Wadi,M.H,and.A.F.al-Zu'bi.2011 .Meth
-ods of Scientific Research, Amman, Jordan,
pp205.
9.Hanna, F.2012.The Application of Strategic
Management From the Perspective of Faculty
Members in the College of Education at the
University of Damascus requirements,
Damascus University Journal, Issue (28)
Pages(4):PP61
10.John Bryson.2003.Strategic Planning for
Public Institutions and non-profit, Translated
by Abd AL-mawjed, Izzat Mohammed and
Ahmed Sakr Ashour, Lebanon Library
Publishers, Lebanon,pp20.

3
24
23
50

لهُهت
يتىسطت
كبُزة

75 -1
150 -76
225-151
انًجًىع

االستنتاجات والتوصيات

نستنتج من البحث ان الطابع العام لممستوى المعرفي لمدراء
) التنفيذية،االرشاد الزراعي في المستويات االدارية(الوسطى
،ًفي مجال االدارة االستراتيجية بصوره عامو كان متوسطا

وىذا يعكس ان مدراء االرشاد الزراعي بحاجو الى تطوير

قدراتيم المعرفية في مجال االدارة االستراتيجية من اجل
.تحسين مستوى اداء الوحدات اإلرشادية المسؤولين عنيا
ويوصي الباحث بضرورة تأىيل مدراء االرشاد الزراعي
وتطوير قدراتيم المعرفية والميارية في مجال االدارة
 التنفيذية) وذلك،االستراتيجية في المستويات االدارية(الوسطى

.من خالل برامج تدريبية متخصصة في المجال المذكور
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